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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١١مارس /آذار ٢ -فرباير /شباط ١٣

  وريةقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر يف التقارير الد    

  غرينادا    
الثـاين  األويل والدوري   رير  انظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتق           

  ).CEDAW/C/GRD/1-5(والثالث والرابع واخلامس لغرينادا 

  عام    
 يرجى تقدمي معلومات عن   .  أتبعت يف إعداده   عن الطريقة اليت  إفادة   التقرير   يقدمال    -١
قد  وعما إذا كانت احلكومة       التقرير حلكومية اليت شاركت يف إعداد    لوزارات واملؤسسات ا  ا

سـيما   غري احلكومية، ال  ويرجى توضيح إن كانت املنظمات    .  وعرضته على الربملان   هاعتمدت
  . كانت املشاركةاملنظمات النسائية، شاركت يف هذه العملية وإىل أي حد

لدولة الطرف لتحسني عملية مجع     يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا ا         -٢
 هـذه   ية استخدام وكيفاملتعلقة بكل جماالت االتفاقية،       حسب نوع اجلنس   صّنفةاملالبيانات  

 حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة        احملرز رصد التقدم والبيانات يف وضع السياسات والربامج      
  .والرجل

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
على يد  أو  يف القانون   سواء  الدستور حيظر التمييز      من التقرير أن   ٦٦ الفقرة   جاء يف   -٣

يرجى توضيح إن كانت الدولة الطـرف تنظـر يف إدراج           . الدولةاألشخاص العاملني باسم    
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لتمييز ل يكون شامالً تعريف صريح للتمييز يف حق النساء يف تشريعاهتا املتعلقة هبذا املوضوع            
اجلهات اليت تقترفها   أعمال التمييز   وحميطاً ب  من االتفاقية،    ١ عمالً باملادة    املباشر وغري املباشر،  

 توضيح   من التقرير، يرجى أيضاً    ٦٧ويف إطار الفقرة    . ٢ للمادة   الفاعلة العامة واخلاصة، وفقاً   
، علـى  "ادعاء التمييز"االستثناءات من باستفادة املهاجرات والالجئات من    إن كان سُيسمح    

  . يف الدستورالنحو احملدد
يرجى اإلشارة إىل مدى اعتزام الدولة الطرف إعادة النظر يف القـوانني واللـوائح                -٤

. القائمة قصد إلغاء األحكام التمييزية حبق النساء، والتأكد من تقيدها بأحكـام االتفاقيـة              
 ويرجـى . ويرجى إبالغ اللجنة مبدى اعتزام الدولة الطرف اعتماد قانون للمساواة اجلنسانية          

مبا إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف تعديل القوانني اليت ال تستعمل إال صـيغة               إفادهتا   أيضاً
  من التقرير، حبيث تعاد صياغتها مـستعملةً لغـة حمايـدة           ٦٨املذكّر، مثلما ورد يف الفقرة      

  .جنسانياً

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
عبة الشؤون اجلنسانية واألسرية يف     يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية تعزيز ش         -٥

حمتـوى  "و" إضافة موظفني رئيسيني  " تعلق مبوضوعي    فيماخاصة  ووزارة التنمية االجتماعية،    
ويرجى إبالغ  .  من التقرير  ٤٣، كما جاء يف الفقرة      "عملها وختطيطها أساليب  استعراضات  

ويرجـى  . إطارها الزمين اللجنة بتركيبة الشعبة وحمتوى العمليات اليت تعتزم االضطالع هبا و         
 ٢٠٠٧وضع الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة الـيت بـدأت يف عـام        تقدمي تفاصيل بشأن    

)CEDAW/C/GRD/1-5 مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن أسـباب         )١٠٥ و ١٠٤ انت، الفقر ،
ويرجـى  .  والتدابري املعتزم اختاذها، واإلطار الزمين لتنفيذها      عن حمتواها التأّخر يف اعتمادها، و   

، عن أوجه التفاوت اليت ترمي هذه السياسة إىل احلد ئيةإحصابيانات دم معلومات، مبا فيها     تق
  .منها وكيفية رصد ذلك

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
من أجـل    من التقرير أن التمييز اإلجيايب مل يستعمل حىت اآلن           ١٠٠جاء يف الفقرة      -٦

  ن كانت الدولة الطرف تدرس اعتمـاد      يرجى توضيح إ  . املساواة الفعلية زيادة سرعة حتقيق    
                 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة        ١ من املـادة     ٤ للفقرة   تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً   أي  
  .حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجلخطى ، لتسريع )٢٠٠٤(٢٥رقم 
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  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
العديد من املمارسات الثقافية والتقليدية تعيق النهوض       فإن   ،جاء يف التقرير  حسبما    -٧

، واألدوار يف احلياة    والعاطفيةسيما يف جماالت رعاية األطفال، والعالقات الزوجية         باملرأة، ال 
يف هذه املمارسات حتد من قدرة املرأة على املشاركة بفاعلية يف سوق العمل و            ومثل  . العامة

). ١١٧-١٠٦ووالفقرات   ٩٣-٩٢، الفقرتان   CEDAW/C/GRD/1-5 (احلياة العامة عموماً  
وسائل تدعمها  اليت التدابرييرجى تقدمي معلومات عن التدابري املعتمدة أو املخطط هلا، مبا فيها  

اإلعالم، لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية اليت تفضي إىل القولبة النمطية أو إعـادة إنتـاج               
، وإبطـال   اجملتمع عمومـاً  يف   داخل األسرة و   تكريسهالرجال أو   األدوار التقليدية للنساء وا   

  .األعراف واملمارسات الثقافية اليت متّيز حبق املرأة، خاصة يف املناطق الريفية

   املرأةضدالعنف     
النساء والفتيات واجتاهاته، مبا يف ذلـك       ضد  يرجى تقدمي بيانات عن انتشار العنف         -٨

 والعنف املرتيل، إضافة إىل معلومات عن عدد احملاكمـات          االغتصاب واالعتداءات اجلنسية  
  .واإلدانات يف قضايا العنف املرتيل يف السنوات اخلمس األخرية

املتخذة إلنفاذ التشريع اجلديد املتعلـق بـالعنف        اخلطوات  يرجى تقدمي معلومات عن       -٩
انون اجلنائي للدولة    من التقرير أن الق    ٢٢٦فقد ورد يف الفقرة     . ورصد تنفيذه ) ٢٠١١(املرتيل  

يرجى إبالغ اللجنة بالتدابري املعتـزم اختاذهـا لتعـديل          .  االغتصاب الزوجي  جيّرمالطرف ال   
  . من أشكال العنف اجلنسي شكالًالتشريعات اجلنائية القائمة حبيث تعترف باالغتصاب الزوجي

  البغاءواالستغالل ألغراض االجتار     
 ء والفتيات ضحايا االجتار هبدف استغالهلن جنسياً عن عدد النسابياناتيرجى تقدمي   -١٠

املتخذة أو املعتزم اختاذها للقضاء علـى       اخلطوات  ويرجى ذكر   .  يف الدولة الطرف   واقتصادياً
 مـن التقريـر،   ١٢٨البغاء واالجتار بالنساء على النحو الوارد يف الفقرة      ألغراض  ستغالل  الا

). ١٢٣، الفقـرة    CEDAW/C/GRD/1-5" (ديادُيعتقد أنه يف از   "وكذلك بغاء األطفال الذي     
القوانني والتدابري املعتمدة ملنع االجتار بالنـساء       تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن       ويرجى أيضاً 

  . من االتفاقية٦ باملادة والفتيات واستغالهلن يف البغاء واملعاقبة عليهما، ومحاية الضحايا، عمالً

  يف احلياة العامةاملشاركة يف احلياة السياسية و    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها، مبا فيها حتديد حصص               -١١

            مجيع مستويات صـنع القـرار      يفلتحقيق مشاركة املرأة ومتثيلها التاّمني وعلى قدم املساواة         
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  وعلـى املـستوى     ،الداخليـة يف القطاع العام واملؤسسات العامة، مبا يف ذلك على الصعد           
            ن وتوصـيتا اللجنـة العامتـا      ، من االتفاقيـة   ٤ من املادة    ١الدويل، على أن تراعى الفقرة      

  ).٢٠٠٤(٢٥و) ١٩٩٧(٢٣رقم 

  اجلنسية    
يرجى تقدمي معلومات عمـا إذا كانـت        . ال يوجد يف التقرير ذكر لقضايا اجلنسية        -١٢

األحكام املتعلقة بنقل   يف خصوص   سيما   نساء أم ال، ال   اجلنسية متييزية حبق ال   القواعد املتعلقة ب  
  .جنسيتهن إىل أطفاهلن وأزواجهن من ذوي اجلنسيات األجنبية

  التعليم    
تعطي تفـسريات مهمـة     جاء يف تقرير الدولة الطرف أن القوالب النمطية التقليدية            -١٣

النـساء يف  قيـد  ، ذلك أن نسبة    للفصل احلاصل بني اجلنسني يف مواضيع التحصيل الدراسي       
، ويف الـبعض    )البناء والتكنولوجيا، والتشييد  ( يف املائة    ٢٥تقل عن   الدراسية  بعض اجملاالت   
يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات املعتـزم       ). الغذاء والتغذية ( يف املائة    ٧٥اآلخر تتجاوز   

ملدارس الثانوية  يف ا الدراسية  اختاذها لتشجيع النساء على االخنراط يف عدد أكرب من اجملاالت           
           ،CEDAW/C/GRD/1-5(دراسـة املواضـيع غـري التقليديـة         اإلقبال علـى    ، و هاوما بعد 

  ).١٣٩ و١٣٢الفقرتان 

  العمالة    
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن الربامج اليت نفذت لتشجيع النساء على مزاولـة               -١٤

 مـن تقريـر     ٨٢قما جاء يف الفقرة     عدد أكرب من املهن، مبا فيها الوظائف غري التقليدية، وف         
. معلومات عن حمتويات تلك الربامج والنتائج اليت حتققت حـىت اآلن          تقدمي  الدولة الطرف، و  

  . تقدمي معلومات عن وضع مشروع قانون التحرش اجلنسي يف أماكن العمليرجى أيضاً
النساء معدالت البطالة بني     من التقرير، فإن     ١٩٨ و ١٥٣يف الفقرتني   ورد  حسبما    -١٥

تعمل يف القطـاع غـري      أن الغالبية العظمى من النساء      تبلغ ضعف املعدالت بني الرجال، و     
يرجى ذكر التدابري املتخذة لتأمني اندماج النساء يف القوة العاملة الرمسيـة وتقـدمي              . الرمسي

. األمومـة املتعلقة بإجازة   حكام  األاستحقاقات الضمان االجتماعي هلن، مبا يف ذلك حتسني         
 من التقريـر  ١٨٧ اإلفادة مبا إذا كانت برامج شبكة األمان املذكورة يف الفقرة            يرجى أيضاً و

  .امرأة متاحة للعاطالت عن العمل، والعامالت يف القطاع غري الرمسي ولألسر اليت تعيلها
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  الصحة    
 من التقرير أن اإلجهاض غري جائز يف الدولة الطـرف إال إذا             ١٧٤جاء يف الفقرة      -١٦

تفصيل فيما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تقدمي مزيد من اليرجى . حياة األم يف خطركانت 
ويرجـى  .  احملارم تصاب أو زنا  إباحة اإلجهاض ألسباب أخرى مثل احلمل الناجم عن االغ        

التدابري املتاحة ملعاجلة قضية اإلجهاض غري املأمون يف الدولة الطـرف، وتقـدمي             بيان   أيضاً
عـن  والتعقيدات الصحية اليت تنتج     عدد الوفيات   وإلجهاض غري املأمون    بيانات عن معدل ا   

  .اإلجهاض غري املأمون
               يرجى تقدمي بيانات عن عدد الفتيات الالئي تسربن من املـدارس أثنـاء احلمـل                -١٧

ويرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة أو املعتزم اختاذهـا لزيـادة وعـي     . أو بعده 
ات والفتيان بقضايا اجلنس والصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك معرفتهم بكيفية محاية أنفسهم             الفتي
 وكيفيـة تـوقي     املنقولة جنسياً األخرى  األمراض  واإليدز  / فريوس نقص املناعة البشري    من

  ).١٤٥-١٤٤، الفقرتان CEDAW/C/GRD/1-5(احلمل غري املرغوب فيه 

  الفئات احملرومة من النساء    
يرجى .  والالجئات واملهاجرات  ذوات اإلعاقة تحدث التقرير عن وضع املسّنات      ال ي   -١٨

 النساء والتدابري املتاحـة     تقدمي معلومات عن الوضع االقتصادي واالجتماعي هلذه الفئات من        
ف وتلقي التعليم واخلدمات     للتوظي نالفرص املتاحة هل  تقدمي معلومات بشأن    يرجى  . لدعمهن
ويرجى بيان إن كانـت الدولـة       . ة من العنف واللجوء إىل العدالة     احلمايوالتمتع ب  الصحية

  . امللحق هبا١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١الطرف تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية اللجوء لعام 

  الزواج والعالقات األسرية    
يرجى اإلفادة مبا إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء األحكام التمييزية الـواردة يف                -١٩
املتعلقة بضرورة موافقة الوالِدين على زواج أطفـاهلم،        ) ٢(٢٠سيما املادة    ن الزواج، ال  قانو

  .يف شهادة الزواجوهو ما يرد أيضاً 
 األطفال وإصدار   قيديرجى ذكر التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها ملراجعة استمارة            -٢٠

 ذكر إن كانـت الدولـة       اًويرجى أيض .  من التقرير  ٧٨شهادة امليالد، كما توضحه الفقرة      
 ١٦الطرف تنظر يف مراجعة قواعد طلب جواز سفر غرينادا للقّصر الذين يبلغون أقل مـن                

  ).١١٥، الفقرة CEDAW/C/GRD/1-5( هبدف حتقيق املساواة بني األب واألم عاماً
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  الكوارث الطبيعية    
بالغة جلميع  أضرار  يف إحداث   تسبب  جاء يف تقرير الدولة الطرف أن إعصار إيفان           -٢١

 النساء، منها التسريح املؤقت   أصابت   أخرى   أضراراًترك   هاألفراد والقطاعات يف غرينادا، لكن    
 كبرية من النـساء عـادة       رية يف قطاعي الزراعة والسياحة اللذين يوظفان أعداداً       بأعداد كب 

)CEDAW/C/GRD/1-5   يرجى إبالغ اللجنة مبـا إذا كـان املنظـور        ). ٣٨ و ٣٢، الفقرتان
 يف  ستراتيجيات والسياسات الوطنيـة   الايف  نساين قد أدرج يف اإلدارة الوطنية للكوارث و       اجل

  .جمال اإلغاثة

  الربوتوكول االختياري    
   .يف التصديق على الربوتوكول االختياريجرى إحرازه يرجى اإلشارة إىل أي تقدم   -٢٢

        


