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  القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال
  الدورة اخلامسة واخلمسون

        ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-٨
  قائمة القضايا واملسائل املتصلة بالنظر يف التقارير الدورية    

    
  كوبا    

نظر الفريق العامل ملا قبـل الـدورة يف تقريـر كوبـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسابع                       
  .)CEDAW/C/CUB/7-8(والثامن 

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

ــرتني     - ١ ــذكور يف الفقـ ــو املـ ــى النحـ ــر،   ،)١(٣١٤ و ٣٢علـ ــداد التقريـ أُدرج، وقـــت إعـ
ويرجــى تقــدمي . املــشروع األويل لقــانون األســرة احملــّدث يف اجلــدول الــزمين التــشريعي الــراهن 

ة وإيـراد تفاصـيل بـشأن األحكـام اجلديـدة        معلومات بشأن احلالة الراهنة ملشروع قـانون األسـر        
  .املدرجة فيه لتضمني تركيز مناسب على املنظور اجلنساين

ويف التقرير إقرار بأن التمييز ضد املـرأة يف الدولـة الطـرف مفهـوم ومتـصور علـى حنـو                       - ٢
 غري مناسب بفعل مجلة أمور، منها أنه ما زال ميثل حتدياً حائالً دون احلـصول علـى املعلومـات                  

اإلحصائية والنوعية والعلمية، ال سـيما يف القطـاع القـضائي، وتلـك هـي املعلومـات الـيت تتـيح                     
يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخـذة       . تسليط الضوء على التمييز املباشر أو غري املباشر       

__________ 
ــرف           )١(   ــة الطــ ــامن للدولــ ــسابع والثــ ــدوريني الــ ــرين الــ ــامع للتقريــ ــر اجلــ ــرات إىل التقريــ ــام الفقــ ــشري أرقــ تــ

)CEDAW/C/CUB/7-8(ما مل يشر إىل خالف ذلك ،. 
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 ملباشرة مجع البيانات وحتليلها بصورة منظمـة، ال سـيما يف القطـاع القـضائي، مـن أجـل إدراك                   
  .احلالة احلقيقية للتمييز ضد املرأة يف الدولة الطرف

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

يرجـى تقــدمي معلومـات بــشأن اخلطـوات الــيت قُطعـت لتعزيــز االحتـاد النــسائي الكــويب        - ٣
باملوارد املالية والبشرية الالزمة له كي ينسق عملية تنفيذ االتفاقيـة، علـى النحـو الـذي أوصـت         

  ).CEDAW/C/CUB/CO/6، ١٦الفقرة (جنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة به الل
، الـيت تـشمل   ١٩٩٧أُشري يف التقرير إىل خطة العمل الوطنية ملتابعة مؤمتر بـيجني لعـام          - ٤

يرجـى  . اجملاالت احلرجة الواردة يف منهاج عمل بيجني، واجملـاالت األخـرى املتـصلة باالتفاقيـة              
ا إذا كان من املرتأى، أو غري املرتأى، إعـداد خطـة عمـل وطنيـة معينـة                  تقدمي معلومات لبيان م   
  .بشأن تنفيذ االتفاقية

 إىل أن الدولة الطرف كانت تعكف خـالل فتـرة إعـداد التقريـر علـى       ٤٧تشري الفقرة     - ٥
التحضري للحلقة الدراسية الوطنية الثالثة لتقييم تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني والـسياسات الراميـة                  

يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن نتيجــة هــذا التقيــيم والتــدابري املتخــذة لزيــادة   .  بــاملرأةللنــهوض
  .النهوض باملرأة يف الدولة الطرف

  
  الصور النمطية واملمارسات الثقافية    

، بـأن ترشـيح املـرأة وانتخاهبـا مـا زاال متـأثرين بعوامـل ذاتيـة                  ١٢٩ُيعترف، يف الفقـرة       - ٦
يز واألمناط الثقافية املوروثـة عـن جمتمـع يتـسم بالطبقيـة والتحيـز               متصلة باملعتقدات وأوجه التح   

اجلنسي يقتصر فيه جمال العمل والسلطة العامة علـى الرجـل وينحـصر فيـه دور املـرأة يف نطـاق                    
ــاء يف الفقــرة  . املــرتل واألســرة وأداء األعمــال املرتليــة     ٢٣٤ أن تقيــيم القــانون رقــم   ٢٤وج

 بأمومـة املـرأة العاملـة أنـه قـد تـبني أن ذلـك القـانون لـيس                    الصادر مبرسـوم، واملتعلـق    ) ٢٠٠٣(
كافياً لتعزيـز اإلطـار القـانوين للمـساواة ولتغـيري املواقـف الـصادرة عـن الـسلطة األبويـة ولتغـيري                 

ويرجى تقدمي معلومـات بـشأن التـدابري املتخـذة لتعزيـز هـذا القـانون                . الصور النمطية اجلنسانية  
  .ئمة على التحيز اجلنسي اليت تعرقل النهوض باملرأة يف اجملتمعوملعاجلة الصور النمطية القا

  
  العنف ضد املرأة    

 إىل أن انعــدام الــشكاوى الكافيــة مــن التمييــز وحــاالت حــدوث  ٣٣أُشــري يف الفقــرة   - ٧
إساءة املعاملة والعنف اليت تعاىن منها املرأة تـؤدي غالبـاً إىل تـصور خـاطئ مفـاده عـدم وجـود                      

جى تقـدمي معلومـات بـشأن احلمـالت املنظمـة للتوعيـة مبثـل هـذه الظـواهر يف                ير. هذه الظواهر 
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يرجـى أيـضاً    . صفوف أصحاب املصلحة كافة، مبا يف ذلك التوعية باستخدام وسـائط اإلعـالم            
تقدمي معلومات بـشأن أيـة آليـة منـشأة لتـسجيل شـكاوى العنـف ضـد املـرأة، مـع مراعـاة ُبعـد                          

 -مظاهره، استناداً إىل العمر، واملكان، واملعـايري االقتـصادية          العنف املوجة ضد املرأة وأنواعه و     
  .االجتماعية األخرى

حتليل أحد املـشاريع الراميـة   ” إىل أن الدولة الطرف تعكف على      ١٠٣أُشري يف الفقرة      - ٨
إىل ضمان تقدمي أفـضل رعايـة متخصـصة داخـل النظـام الـصحي لـضحايا العنـف واألشـخاص               

علـى إعـداد    ] يف الوقـت نفـسه    [ تلك الفقرة أيـضاً أن العمـل جيـري           وجاء يف . “ عليهم ىاملعتد
مدى مالءمة وإمكانية وضع قاعدة قانونية أو قانون أو مرسوم قانون من شـأنه              ”دراسة بشأن   

 يرجـى   .“دمج املفاهيم املتعلقة بالعنف املـرتيل وعالجـه مـن خـالل اتبـاع هنـج وقـائي وتربـوي                   
، “لـضحايا العنـف ولألشـخاص املعتـدين علـيهم         ”قدم  إيضاح نوع الرعاية املتخصصة اليت سـت      

ويرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن        . وتقدمي معلومات مستوفاة بشأن احلالة الراهنة هلـذا املـشروع         
نتيجة الدراسة املتعلقة بـالعنف املـرتيل وبـشأن التـدابري املتخـذة لـضمان مشـول أحكـام مـشروع            

وفري جــزاءات حبــق اجلنــاة وســبل االنتــصاف     القــانون هنجــاً وقائيــاً وتربويــاً، باإلضــافة إىل تــ     
  .واملساعدة

  
  واستغالل البغاء) بالنساء(االجتار     

ــه          - ٩ ــه، فإن ــات ومكافحت ــساء والفتي ــع االجتــار بالن ــة ملن ــدابري خمتلف ــر ت ــذكر التقري بينمــا ي
ويرجـى بيـان الـسياسة الراميـة إىل التنـسيق           . يورد أية معلومات بشأن سياسة تنسيقية شاملة       مل

 ١٢٤وجـــاء يف الفقـــرة . أصـــحاب املـــصلحة ملعاجلـــة مـــشكلة االجتـــار واســـتغالل البغـــاءبـــني 
  يرجــى بيــان  . قــانون العقوبــات الــساري يعاقــب علــى جرميــة بيــع القُــصر واالجتــار هبــم          أن

مـا إذا كانــت الدولــة الطــرف تنظــر يف مــسألة اعتمــاد تــشريع شــامل منــاهض لالجتــار وتعــديل  
.  بيــع كافــة األشــخاص واالجتــار هبــم، مبــا فــيهم النــساء   قــانون العقوبــات حبيــث يعاقــب علــى 

ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ترتأي االنـضمام إىل بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة                   
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة              

  .املنظمة عرب الوطنية
، ٢٢الفقـرة   (لجنـة إىل الدولـة الطـرف، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة               وقد طلبـت ال     - ١٠

CEDAW/C/CUB/CO/6(             أن جتري دراسات لتحديـد األسـباب اجلذريـة الـيت تـدفع املـرأة إىل ،
ويرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن        . البغاء، واختاذ تـدابري حتـد مـن الطلـب الـذكوري علـى البغـاء               

  .التدابري املتخذة لتنفيذ ذلك الطلب
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 إىل أن الدولــة الطــرف لــديها سياســة واضــحة تتمثــل يف عــدم  ١١٣وأشــارت الفقــرة   - ١١
كما أشـري يف التقريـر إىل       . وعلى الرغم من ذلك، فإن البغاء ال يعترب جرمية        . التسامح مع البغاء  

أن الدولة الطرف تفرض تدابري أمنيـة هتـدف إىل إعـادة تثقيـف النـساء الالئـي يـسلكن سـلوكاً                      
يرجـى  . لقيم اجملتمع وينخرطن يف البغاء، وذلك من قبيل احتجازهن يف مركز للتأهيـل مناهضاًً  

وبـشأن املعـايري املقـررة      “ السلوك املناهض لقـيم اجملتمـع     ”تقدمي معلومات بشأن طريقة تعريف      
ويرجـى  . لفرض التدابري األمنية، وبيان مـا إذا كانـت هنـاك أيـة إجـراءات منظمـة هلـذه املـسألة                    

كانت هناك تدابري متخذة لتأهيل النـساء والفتيـات ضـحايا االجتـار واالسـتغالل يف                بيان ما إذا    
  .البغاء والسياحة اجلنسية

  
  الصحة    

، ٢٨الفقـــرة (طلبـــت اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف، يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة     - ١٢
CEDAW/C/CUB/CO/6(   ــدابري املت ــأثري الت خــذة، ، أن تقــدم معلومــات شــاملة بــشأن نطــاق وت

ــة       ــاطق الريفي فــضالً عــن بيانــات بــشأن مــدى انتــشار اإلجهــاض موزعــة حــسب العمــر، واملن
  .ويرجى تقدمي املعلومات املطلوبة. واحلضرية، حبيث تبني االجتاهات على مدى الزمن

ــرة    - ١٣ ــاء باحتياجــات     ٢٣٠وأُشــري يف الفق ــة الطــرف تواجــه صــعوبات يف الوف  أن الدول
يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن        . ائل منع احلمـل ذات اجلـودة العاليـة        تنظيم األسرة، مبا فيها وس    

  .التدابري املتخذة إلزالة العوائق القائمة يف هذا الصدد
  

  العمالة    
النظـر يف القـضايا املتعلقـة بالعمـل     ” أنه مـن املقتـرح   ٣٢تبّين الدولة الطرف يف الفقرة       - ١٤

 األحكـام املطبقـة يف جمـال العمـل الـيت            يرجى تقدمي معلومات بـشأن نوعيـة      . “مبزيد من التعمق  
تعتزم الدولة الطرف تعديلها لتعزيز اشتراك املـرأة يف سـوق العمـل وملعاجلـة حـاالت التمييـز يف          

  .العمل والتحرش اجلنسي يف مكان العمل
 أهنــا ســنت مــؤخراً أحكامــاً بــشأن العمــل احلــر   ١٦وتــبني الدولــة الطــرف يف الفقــرة    - ١٥

 ٢٧٨ر عن وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي واملرسـوم بقـانون رقـم          الصاد ٣٢القرار رقم   (
ــؤرخ  ــول٣٠امل ــاملني حلــساهبم اخلــاص   ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــات اخلاصــة بالع ــق بالترتيب ).  املتعل

ــة النــساء املــشتغالت       يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن نظــم الــضمان االجتمــاعي املطبقــة حلماي
  .الت بأنواع أخرى من العملباألعمال احلرة، باملقارنة بالنساء املشتغ
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، أشــري إىل جلــان عمالــة املــرأة الــيت تتلقــى الــشكاوى بــشأن  ٥٢ إىل ٥٠ويف الفقــرات   - ١٦
يرجى تقدمي معلومـات بـشأن      . حاالت التمييز املتعلق بالعمل وتتناول هذه الشكاوى وتعاجلها       

عمالــة، ســواء يف التــدابري املتخــذة مــن جانــب هــذه اللجــان ملعاجلــة حــاالت التمييــز يف جمــال ال  
  .القطاع العام أو القطاع اخلاص، مبا يف ذلك العمل احلر

  
  النساء املعوقات    

 مركزاً من مراكـز اإلقامـة املخصـصة         ٢٦ إىل أن بالدولة الطرف      ٢٣٦أشري يف الفقرة      - ١٧
وهنـاك حالـة مـن    . للمعاقني جسدياً وعقليـاً، وهـى مراكـز تعمـل بـدوام جزئـي وبـدوام كامـل                

فيما خيـتص باإلطـار القـانوين املـنظم إليـداع النـساء والفتيـات املعاقـات يف هـذه                    عدم الوضوح   
املراكز، وبشأن وجود أو عدم وجود تـدابري تـضمن اسـتناد سياسـة الـصحة العقليـة وخـدمات              

يرجـى بيـان مـا إذا كانـت هـذه           . الرعاية الصحية إىل رضاء الـشخص املعـين رضـاًء حـراً واعيـاً             
يرجى تقـدمي معلومـات بـشأن التـدابري         . اجات النساء والفتيات املعاقات   الدور مهيأة لتلبية احتي   

  .املتخذة إلعداد خطة عمل للنساء املعاقات
  

  املرأة الريفية    
 يف املائة مـن القـوة العاملـة يف صـناعة           ٢٢ إىل أن النساء يشكلن      ٢٨١يشار يف الفقرة      - ١٨

، يـشار  ٢٨٥ويف الفقـرة  . ذه الـصناعة  يف املائة من شـاغلي الوظـائف العليـا هلـ    ٩السكر وميثلن  
.  يف املائـة مـن أعـضاء الرابطـة الوطنيـة لـصغار املـزارعني       ١٨,٣إىل أن النساء ال يشكلن سوى  

يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن التــدابري املتخــذة لزيــادة متكــني النــساء الريفيــات، مبــا يف ذلــك     
  .لهن يف وظائف صنع القرار، ويف برامج األمن الغذائييمتث
يرجى بيان ما إذا كانت املرأة الريفيـة يف الدولـة الطـرف أكثـر تعرضـاً للفقـر والعنـف                       - ١٩

ــة يف اجملتمــع  ويرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن االســتراتيجيات املعــدة    . نظــراً ألدوارهــا التقليدي
  .ملعاجلة هذه املشكلة

  
  الكوارث الطبيعية    

علـى ثالثـة أعاصـري يف أثنـاء الفتـرة          عانت الدولة الطرف من العواقب الكارثية املترتبـة           - ٢٠
يرجى بيـان التـدابري املتخـذة إلشـراك املـرأة يف التأهـب للكـوارث ويف إدارة                  . املشمولة بالتقرير 

  .األمور يف مرحلة ما بعد الكوارث
  


