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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  ضد املرأةالتمييز

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

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

سئلة املطروحة يف سياق النظر يف التقارير       قائمة القضايا واأل      
  غرينادا: الدورية

  إضافة    

ردود غرينادا على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة يف سياق النظر يف               
ــامس   ــن األول إىل اخل ــة م ــارير الدوري ــامع للتق ــر اجل التقري

)CEDAW/C/GRD/1-5(*  

__________ 

ريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا         وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقا          *  
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ئلة الــردود علــى القــضايا املثــارة يف قائمــة القــضايا واألســ    
)CEDAW/C/GRD/Q/1-5(  
اللجنة طرحتها  يسر حكومة غرينادا تقدمي ردودها على قائمة القضايا واألسئلة اليت             -١

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف إطار االستعداد للنظر يف تقرير غرينـادا يف دورهتـا           
يتزعـزع وهنـاك     ام ال وإن التزامنا بتحقيق املساواة بني اجلنسني التـز       . احلادية واخلمسني 

  . أو يعتزم اختاذها يف هذا الصدد/ وإجراءات متأنية تتخذ
وتلفت غرينادا انتباه اللجنة إىل أن التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة مـن األول إىل                 -٢

اخلامس الذي قدمته يتضمن مجيع األبواب ذات الصلة، بيد أن النسخة غري احملررة املـسبقة               
وينقصها على وجـه اخلـصوص    . ع اإللكتروين ال تتضمن التقرير بكامله     املوجودة على املوق  

عن احلياة السياسية والعامة، والتمثيل واملشاركة الدوليني،       اً  الفصل الرابع الذي يتضمن أبواب    
ويرد النص الكامل هلـذا     . )١( من االتفاقية على التوايل    ٩ و ٨ و ٧ املواد   هاواجلنسية اليت تقابل  
  . ول هلذا الردالفصل يف املرفق األ

  .وتتضمن األبواب التالية رد غرينادا على قضايا وأسئلة حمددة طرحتها اللجنة  -٣

  أحكام عامة  - ألف  

   من قائمة القضايا واألسئلة ١الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
 صاغت التقرير اجلامع للتقارير من األول إىل اخلامس املقدم من غرينادا إىل اللجنـة               -٤

ماكوين، بدعم   - ن هينري ي، إيال بارزةاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خبرية استشارية         
  . بانفيلد، بتفويض من وزارة التنمية االجتماعية - من خبرية استشارية مشاركة، غلوريا باين

يف املستندات عن البيانات الثانوية عـن طريـق     اً  وقد أجرت اخلبرية االستشارية حبث      -٥
اسة القوانني، واللوائح والنماذج املتصلة هبا، ووثائق السياسة العامة، واخلطب الوزاريـة،            در

أساسيني، من بينهم موظفون من املكتب      حماورين  كما أجرت مناقشات مع عدة      . والتقارير
املركزي لإلحصاء لكل من وزارة املالية، ووزارة اخلارجية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم،            

  . لتنمية االجتماعية، ومكتب النائب العامووزارة ا
ثالثة أفرقة خمتصة باملوضوع     وخالل مرحلة البحث إلعداد التقرير، أجريت مناقشات        -٦
فريق املرأة الريفية؛ وفريق ممثلي اجملتمع املدين حتت رعاية الفريق املشترك بني الوكـاالت              : هي

وقـد قـدمت هـذه    . الوطنية للمرأة يف غرينادااملعين باملنظمات اإلمنائية؛ وفريق ممثلي املنظمة   
  . املناقشات الكثري من املعلومات عن املمارسات واملعتقدات واملواقف والتحديات الثقافية

__________ 

 .حتت الفصل الثالث) CEDAW/C/GRD/1-5(ستدخل األبواب الفرعية الناقصة من النسخة احملررة للتقرير  )١(
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مشروع التقرير يف مشاورة وطنية نظمتها وزارة التنمية االجتماعية هلـذا           ومت حبث     -٧
جملتمعيـة واملنظمـات غـري      ن من خمتلف الوزارات واملنظمات ا     واملشاركوقد قدم   . الغرض

وزارة الـشؤون   على  التقرير  ُعرض  وبعدها  .  التقرير صقلواستخدمت تعليقاهتم ل  . احلكومية
  .القانونية حيث جرى التحقق من االستنتاجات

ومل يقدم التقرير ال إىل احلكومة وال إىل الربملان؛ لكن كلتا اهليئتني الوطنيتني أُبلغتـا                 -٨
هذا الرد إىل احلكومة قبـل حـضور        إضافة إىل    حمتويات التقرير    وستقدم. بإعداده وتقدميه 

  . لدورة احلادية واخلمسنيإىل اغرينادا 

   من قائمة القضايا واألسئلة٢الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
  : ومنها ما يلي. قامت غرينادا مببادرات شىت لتحسني مجع بيانات مصنفة  -٩

ريب على إدارة البيانات املتعلقة بالعنف القائم على        إيفاد موظفني لتلقي تد     )أ(  
  نوع اجلنس؛ 

اً شروع املكتب املركزي لإلحصاء يف جتميع بيانات عن العنف املرتيل اعتبار            )ب(  
  ؛ ٢٠١٠من عام 
حـاالت  شروع مكتب السجالت اجلنائية يف تصنيف بيانات بعينها بشأن            )ج(  

  ؛ ٢٠٠٤ من عام املرتيل اعتباراًالناجتة عن العنف القتل 
، وهـو  )Spice isle info" (إنفوآيل سبايس "استثمار احلكومة يف برنامج   )د(  

، وهو برنامج   )DEVINFO" (ديف إنفو "نسخة مفصلة من قاعدة البيانات اإلحصائية اإلمنائية        
  حاسويب لتحليل البيانات وتوزيعها للمكتب املركزي لإلحصاء؛

جلاري إدخاهلا على عمليات املكتب املركـزي       يف إطار التحسينات العامة ا      ) ه(  
  . لإلحصاء، سيجري توزيع مجيع الدراسات االستقصائية وغريها من البيانات

وال تزال هناك فجوات ينبغي ملؤها يف مجع الـسجالت اإلداريـة مـن بعـض                  -١٠
لضمان توزيع مجيع   اً  وسيجري إدخال حتسينات تدرجيي   . القطاعات، من مثل القطاع الصحي    

  .يانات الوطنيةالب

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي   - باء  

   من قائمة القضايا واألسئلة٣الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
ومـن  . يف التـشريع " التمييز ضد املـرأة "  تعريف صريح ل  إدراج  ال تفكر غرينادا يف       -١١

لفرد األساسـية أو الدسـتورية      املعروف أن احلكومة وحدها هي اليت تستطيع انتهاك حقوق ا         
، ولذلك جتعل فرادى القوانني بـدورها       )١٩٧٣(يف الفصل األول من دستور غرينادا       املكرسة  
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ويعد قانون العمـل    . مبدأ عدم التمييز مبدأ يسري داخل الدولة على اخلواص، أفراداً وكياناتٍ          
مثاالن لقانونني  ]) ٢٧[، الباب الثاين    ٢٠٠٢(وقانون التعليم   ) ٢٦، املادة   ١٩٩٩ لعام   ١٤#(

  .حيظران التمييز على مجلة أسس من بينها اجلنس، يف حالة التوظيف والتعليم الرمسي على التوايل
على مييز  الومشروع الدستور . ودولة غرينادا بصدد النظر يف مشروع دستور جديد    -١٢

مة بـشأن   نقاشات وحوارات عا  على  عملية املراجعة   تنطوي  و. أساس نوع اجلنس أو اجلنس    
  .البنود قبل إعداد املشروع النهائي

وفيما يتعلق باملهاجرات، هناك استثناءات لدعاوى التمييز من حيث صلتها باهلجرة،             -١٣
قيود فيما يتصل بالتوظيف،    اً  وهناك أيض . حبيث تقيد حريتهن يف دخول الدولة واملكوث فيها       
ثل تصريح العمل املـسلم مـن الدولـة         باستثناء حالة حيازة الوثائق القانونية الالزمة، من م       

كما حتتفظ الدولة خبيار سن قوانني تقيـد        . الشهادة الوطنية للمهارات للجماعة الكاريبية     أو
  .إمكانية احلصول على اخلدمات

وليس هناك قانون أو آلية إدارية للتعامل مع الالجئني؛ لكن هناك قوانني وإجراءات               -١٤
  . ية للتعامل مع احلاالت املمكنة وتقدمي حلول مؤقتةلهجرة متنح الوزير سلطات تقديرل

   من قائمة القضايا واألسئلة٤الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
 لكـن ، و ال تفكر غرينادا يف مراجعة شاملة جلميع القوانني واللوائح املوجودة حاليـاً             -١٥

إضافة إىل ذلـك، سـتنطلق      و. جتري مراجعة لتشريعات بعينها تعاجل بعض الشواغل اجلنسانية       
 إىل  ٢٠١١نـوفمرب   /من تشرين الثاين  ستمتد  عملية لوضع سياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني        

وسيجري النظر  . وسيتم النظر يف هنج لتحقيق مزيد من اإلصالح القانوين        . ٢٠١٣مارس  /آذار
  . نسانياًجيف وضع سياسية تقضي بصياغة مجيع القوانني والتعديالت اجلديدة بلغة حمايدة 

  األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة   - جيم  

   من قائمة القضايا واألسئلة٥الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
اختذت حكومة غرينادا خطوات لتعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، وهي شـعبة              -١٦

ولوضع سياسة عامة   كما اختذت خطوات لتعزيز هيكل الربجمة       . الشؤون اجلنسانية واألسرية  
  . وخطة عمل وطنية للمساواة بني اجلنسني

  اهليكل  )أ(  
".  غرينادا - االستعراض الوظيفي لوزارة التنمية االجتماعية    "اكتمل  ،  ٢٠٠٩يف عام     -١٧

وقدم توصيات حمددة ببناء القدرات التقنية للوزارة برمتها، مبا فيها شعبة الشؤون اجلنـسانية              
  :  أدخلت التغيريات التاليةونتيجة لذلك،. واألسرية
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مدير التنمية االجتماعية ليكون الرئيس التقين للوزارة الـيت         وظيفة   تحدثأُ  )أ(  
هـذا  ومت مـلء    . قسمت إىل شعبة الشؤون اجلنسانية واألسرية وشعبة اخلدمات االجتماعية        

  ؛٢٠١١أكتوبر / املنصب يف تشرين األول
 رئاسة شعبة الـشؤون اجلنـسانية       ليتوىلأقدم  برامج  موظف  وظيفة   تحدثأُ  )ب(  
وضع برامج التنمية اجلنسانية واملساواة بـني       "يف  للوظيفة  وتتمثل املسؤولية األساسية    . واألسرية

  ؛٢٠١١يناير /صب يف كانون الثاينهذا املنومت ملء ". اجلنسني والترويج هلا وتنفيذها ورصدها
 بيد أن هذا املنـصب      .التحليل اجلنساين يف  أخصائي  وظيفة    أيضاً تحدثأُ  )ج(  

  ؛يزال شاغراً ال
مت مـلء هـذا املنـصب       موظف برنامج العنف املـرتيل و     وظيفة   تحدثأُ  )د(  

  ؛٢٠١٠ عام
جرى تعديل أمساء ومهام مناصب أخرى داخل الشعبة مـن منـسقني إىل               ) ه(  

  في برامج؛موظ
  . بنيأحد املنصمت ملء وقد . موظفْي ختطيط يف الوزارةوظيفتا   أيضاًتحدثأُ  )و(  

ونتيجة هلذه التغيريات، أصبحت شعبة الشؤون اجلنسانية واألسرية تتألف من سـبع              -١٨
  : وظائف ثابتة دائمة على النحو الوارد أدناه

 ؛) رئيس الشعبة(أقدم  برامج موظف •

  ؛)شاغرمنصب (التحليل اجلنساين يف أخصائي  •
 ؛موظف برنامج العنف املرتيل •

 ؛نسانيةجة أوىل لوضع الربامج اجلموظف در •

 ؛جة ثانية لوضع الربامج اجلنسانيةدر اموظف •

  .طابع/كاتب •
  : منصبان تعاقديان داخل الشعبةاً وهناك أيض  -١٩

  ؛منسق، وحدة العنف املرتيل  •
  ؛األسرة/الربنامج الوطين للوالديةمنسق،  •
  .ميسر، الربنامج الوطين للوالدية •

  . ف اتصال مكلف بالوالديةموظكوللشعبة متدرب من برنامج التمكني للشباب يعمل   -٢٠
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. أشخاص يف الشعبة  ) ١٠(، يوجد عشرة    ٢٠١١ نوفمرب/ من تشرين الثاين   واعتباراً  -٢١
عن طريق الربامج املستمرة    اً  وسيتواصل تعزيزها بزيادة القدرة التقنية للموظفني، وذلك أساس       

  . لتنمية قدرات املوظفني، وملء املنصب الشاغر

   للمساواة بني اجلنسنيتانوطنيالسياسة وخطة العمل ال  )ب(  
ما فتئت غرينادا تقوم بعمليات ترمي إىل وضع سياسة جنسانية وطنية متفق عليها،               -٢٢

، أعد مـشروع سياسـة      ٢٠٠٨-٢٠٠٧وخالل عامي   .  بعيد املنال  لكن هذا اهلدف يبدو   
لكن املشروع مل يؤخذ على أنه مشروع استـشرايف     . وطنية وخطة عمل استرشادية   جنسانية  

ومل يشر مشروع السياسة اجلنـسانية بـأي طريقـة حمـددة إىل             . امل ومقبول لغرينادا  وش
استراتيجيات أو مداخل وطنية أخرى يف خمتلف قطاعات التنمية الوطنية من شأهنا أن تيـسر               

 للعوامل واحلقائق اليت تتـسبب       مستفيضاً تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، كما مل يقدم حتليالً       
ـ       . فاوتات اجلنسانية يف استمرار الت   ودون اً  وقدم توصيات فضفاضة بشأن متكني املرأة أساس

ونتيجـة  . يف سياق غرينـادا   قائمة  اعتبار كاف للعالقات االجتماعية بني اجلنسني كما هي         
 حنو حتقيق املـساواة بـني       اغرينادلذلك، مل يقدم بالشكل املالئم استراتيجية لتحويل جمتمع         

للمساواة بني  وطنيتني  إىل مشروع جديد لسياسة وخطة عمل       لذلك، هناك حاجة    . اجلنسني
  .اجلنسني لتنظر فيه احلكومة

ويف هذا الصدد، جاء التزام من شريك استراتيجي، هيئة األمم املتحدة للمساواة بني               -٢٣
، بتمكني الوزارة من االخنراط يف مـشروع  )هيئة األمم املتحدة للمرأة(اجلنسني ومتكني املرأة    

 وخطة  ة هدفه العام هو وضع سياس     ٢٠١٣ارس  م/ إىل آذار  ٢٠١١نوفمرب  /الثاينمن تشرين   
 للمساواة بني اجلنسني كإطار مؤسسي سيساعد احلكومة يف تيـسري           تنيشاملوطنيتني  عمل  

وستوجه هذه السياسة صياغة املبادرات املراعية للمنظور       . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
ل دمج هنج قائم على احلقوق بشكل استراتيجي يف عملية التنمية اجلنساين واملوضوعة من خال

عمل للمساواة بني اجلنـسني يف      الوستتمثل املرحلة األوىل من وضع سياسة وخطة        . البشرية
  :إجراء حتليل جنساين عن طريق ما يلي

ة املوجود وغريه من الوثائق، مـن مثـل         دراسة مستندات مشروع السياس     )أ(  
قدم يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وااللتزامات            تقرير غرينادا امل  

  والتوصيات الدولية، والسياسات اجلنسانية يف املنطقة، وأفضل املمارسات الدولية؛ 
  .مشاورات فيما بني القطاعات الرئيسية ويف خمتلف دوائر الدولةإجراء   )ب(  
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  التدابري اخلاصة املؤقتة   - دال  

   من قائمة القضايا واألسئلة٦لرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة ا    
بيد أهنا سـتناقش    . ال تفكر الدولة، يف الوقت احلاضر، يف اعتماد تدابري خاصة مؤقتة            -٢٤

  . خالل املشاورات بشأن آليات وبرامج تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسنيهذا األمر 

  واملمارسات الثقافية القوالب النمطية   - هاء  

   من قائمة القضايا واألسئلة٧الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
أحد جماالت النتائج الرئيـسية لـشعبة الـشؤون         " حتقيق املساواة بني اجلنسني   "إن    -٢٥

وستواصل الشعبة االخنراط يف توعية اجلمهور هبدف إزالـة احلـواجز           . اجلنسانية واألسرية 
وتشمل األنشطة املشاركة يف برامج من مثل محلة هيئـة          . م املساواة بني اجلنسني   أماالثقافية  

الرامية إىل تشجيع الرجال على حتمل قدر       " تقاسم عبء تقدمي الرعاية   "األمم املتحدة للمرأة    
كما يستخدم البلد مناسبات إحياء أيام دولية مـن         . أكرب من األعباء املرتلية ورعاية األطفال     

من النضال ضد العنف    اً  دويل للمرأة واليوم الدويل للرجل ومحلة الستة عشر يوم        مثل اليوم ال  
كما ستحقق األهداف املتـصلة بتغـيري       . اجلنساين من أجل إجياد وعي وطين مبواضيع حمددة       

  ).٢٠١٠(القوالب النمطية عن طريق توعية األمة بإنفاذ قوانني من مثل قانون العنف املرتيل 
 حصلت الوزارة من الصندوق االستئماين لألمم املتحدة إلهنـاء          وعالوة على ذلك،    -٢٦

سـنوات ابتـداء مـن تـشرين        ) ٣(العنف ضد املرأة على متويل ملشروع ميتد على ثالث          
ومن . أحد مبادئه التوجيهية  " االستثمار يف املساواة بني اجلنسني    "يعترب   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

وفيما يلي  ". الثقايف مع العنف ضد املرأة والفتاة     تقليص مستوى التسامح    "نتائج هذا املشروع    
  : اإلجنازات الرئيسية املتوقعة يف إطار هذا املكون

  زيادة املعرفة باحلقوق واملسؤوليات؛   )أ(  
   اإلنسان واملساواة بني اجلنسني؛اجلمهور لعاملية حقوقتقبل زيادة   )ب(  
اليت تدعم العنف القائم على      واملمارسات الثقافية    اخلرافاتتغيري املعتقدات و    )ج(  

  .نوع اجلنس
اجلماهريي ألحكام ومبادئ اتفاقيـة     الترويج  حقق اهلدفان األوالن عن طريق      توسي  -٢٧

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية بيليم دو بارا وغريها مـن االلتزامـات                
وسـيتيح اهلـدف    . املساواة للجميع الدولية والقوانني احمللية احلامسة املتعلقة حبقوق اإلنسان و       

واملمارسات ومناقشتها وتغيريها إىل أخرى تدعم واخلرافات الثالث للسكان فحص املعتقدات 
  . مع العنف القائم على نوع اجلنساً املساواة بني اجلنسني وال تتسامح مطلق
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كما سيشمل مشروع وضع سياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني محلـة قويـة               - ٢٨
  . اجلمهورلتثقيف
وستستخدم هذه املشاريع واحلمالت شىت أشكال وسائط اإلعالم من مثل اإلذاعـة              -٢٩

من  عالميةاإلواد  املوالتلفزيون واألشكال الفنية من قبيل املوسيقى واملسرح الشعيب، وتوزيع          
موقع فتح  قبيل املطويات وملصقات السيارات، واستخدام وسائط اإلعالم اجلديدة من قبيل           

  .إلنترنت والتواصل االجتماعي عرب اإلنترنتعلى ا

  العنف ضد املرأة   - واو  

   من قائمة القضايا واألسئلة٨الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
جيـري   لكن ال. تبقى اإلحصاءات املتاحة عن العنف املرتيل والعنف اجلنسي حمدودة         -٣٠

  .يت عرفت حماكمات واإلداناتجتميع اإلحصاءات اليت تقارن التقارير واحلاالت ال

  عنف العشري  )أ(  
يتعلق  توجد إال فيما   وال. سجالت اإلبالغ عن العنف املرتيل هلذه الفترة حمدودة       تظل    -٣١

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩بعامي 
، َجمعت الشرطة ووحدة العنف املرتيل التابعـة لـوزارة التنميـة            ٢٠٠٩ففي عام     -٣٢

 نمائتـا تظهر أن الشرطة سجلت ما جمموعـه        وهي  . االجتماعية البيانات بصورة منفصلة   
) ١٣١(ن  ووثالثوإحدى  مائة  ما جمموعه   الوزارة  فيما سجلت   حالة  ) ٢٣٣(وثالثة وثالثون   

  . نااك أية حاالت سجلتها كلتا اهليئتإذا كانت هن وال تشري إىل ما. حالة
إىل  اً اسـتناد  ٢٠١٠وقد مجع املكتب املركزي لإلحصاء البيانات املتعلقـة بعـام             -٣٣

وأُشري إىل أنه مل    . السجالت اليت حصل عليها من شرطة غرينادا امللكية ووحدة العنف املرتيل          
وإضافة إىل ذلك، ال شك أنه مل يبلغ        . تسجل أو تقدم مجيع التقارير اليت تلقتها هاتان اهليئتان        

 ٢٧٩واً   ذكر ٥٧أن   وأظهرت احلاالت املسجلة، بالرغم من حمدوديتها،     . عن مجيع احلاالت  
  . ٢٠١٠تعرضوا للعنف املرتيل عام )  شخصا٣٣٦ًأي عدد إمجايل قدره (أنثى 
) ٢٢٣(، كان مائتان وثالثة وعشرون      ٢٠١٠ومن حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها عام          -٣٤
  . سنة٥٤ و١٥ يف املائة من الضحايا من النساء من الفئات العمرية اليت تترواح بني ٨٠ أو
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  ١ اجلدول
  ٢٠١٠ -  حسب الفئة العمرية للضحية وجنسهاالعنف املرتيل
 اجملموع اإلناث الذكور  الفئة العمرية

٣ ١ ٢ ٤-٠ 
٥ ٢ ٣ ٩-٥ 

٩ ٥ ٤ ١٤-١٠ 
٢٨ ٢٥ ٣ ١٩-١٥ 
٥٣ ٤٩ ٤ ٢٤-٢٠ 
٣٨ ٣٥ ٣ ٢٩-٢٥ 
٥٠ ٤٣ ٧ ٣٤-٣٠ 
٢٧ ٢٢ ٥ ٣٩-٣٥ 
٢٢ ١٧ ٥ ٤٤-٤٠ 
١٨ ١٦ ٢ ٤٩-٤٥ 
٢٣ ١٦ ٧ ٥٤-٥٠ 
٥ ٢ ٣ ٥٩-٥٥ 
٦ ٤ ٢ ٦٤-٦٠ 
٢ ١ ١ ٦٩-٦٥ 
 ٢ ٢ صفر ٧٤-٧٠
 صفر صفر صفر ٧٩-٧٥
 صفر صفر صفر ٨٥-٨٠
 ٤٥ ٣٩ ٦  يوجد ال

 ٣٣٦ ٢٧٩ ٥٧ اجملموع
  .املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر

 ١٥١(احلـسمي   هي االعتداء   اً  وكانت أكثر أشكال العنف املرتيل املبلغ عنها تفشي         -٣٥
وطالت األشكال األخرى للعنف ).  ذكرا٢٣ًى و أنث ٦٨(واالعتداء اللفظي   )  ذكراً ٢٧أنثى و 
  . ذكرا١١ً أنثى و٦١جمتمعة املرتيل 
يفهم أهنن يف   (العازبات  صفوف  وجرت معظم حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها يف           -٣٦

  .؛ تتبعهن املتزوجات، مث يف أوساط العزاب)عالقة خمادنة
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ية يف احلاالت اليت حيتـاج فيهـا        وينص قانون العنف املرتيل على إصدار أوامر محا         -٣٧

 واجلـزء األول مـن    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف غـضون    .  االعتـداء  الضحايا إىل احلماية مـن    
 تفاصيل، لكنها   ٢ويقدم اجلدول   .  أوامر محاية يف مجيع أحناء البلد      ٢٠٨، أُصدر   ٢٠١١ عام

وتشري املعلومات إىل عدم وجـود املـوظفني        . ليست موزعة حسب جنس الضحية لألسف     
، ولذلك جيري جتهيـز     ٢٠١١ؤولني عن إعداد أوامر احلماية يف فيكتوريا وسوتور عام          املس

  .األوامر املتعلقة هباتني املنطقتني يف سانت جورج، العاصمة
  ٢اجلدول 

  حاالت أوامر احلماية
  اجملموع  *٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  املقاطعة

 ١١٥ ٥٠ ٣١ ٣٤  سانت جورج
 ٣٠ ٩ ١٣ ٨  غرينفيل
 ٩ صفر ٥ ٤  فيكتوريا
 ١٨ ٣ ٥ ١٠  غوياف
 ٨ صفر ٣ ٥  سوتور
 ١٩ ٦ ٩ ٤   ديفيدتسان

 ٩ ٢ صفر ٧  كارياكو
 ٢٠٨ ٧٠ ٦٦ ٧٢ اجملموع

  .سجل احملكمة اجلزئية  :املصدر
  . فقط ٢٠١١سبتمرب /يناير إىل أيلول/من كانون الثاين  *  

 حية حسب الوضع الزوجي وجنس الض٢٠١٠م ف املرتيل املبلغ عنها عاحاالت العن

 الذكور

 اإلناث

عدد
ال

 

وج
متز

 

زب
أع

 

رمل
أ

ج  
تزو
م

دنياً
م

 

جد
 يو
ال

 

 نوع العالقة
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  العنف اجلنسي   )ب(  
 حاالت  ٨١٠عن  ، أبلغ   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦خالل فترة اخلمس سنوات املمتدة من         -٣٨

 القاصـرات   هتك عـرض  ، و )٣٥٠(وأبلغ عن معظمها بتهم هتك العرض       . عنف جنسي 
  .  اإلحصاءات املتاحة٣ويقدم اجلدول ). ١٧٢(، واالغتصاب )٢٣٠(

   ٣اجلدول 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلرائم اجلنسية يف الفترة 

 سفاح احملارم االغتصاب االعتداء الفاحش السنوات
االتصال اجلنسي 

 غري الشرعي
هتك عرض 

اجملموع الكلي االتصال الشاذ اإلناث
 ١٠٣ ٥ ٣٢ صفر ٢ ٢٢ ٤٢ ٢٠٠٦
 ١٥٧ ٤ ٥٥ صفر ٧ ٣٠ ٦١ ٢٠٠٧
١٧٥ ٦ ٤٨ ٢ ٥ ٣١ ٨٣ ٢٠٠٨ 
٢٢٢ ٨ ٥٩ ١ ١٠ ٥٧ ٨٧ ٢٠٠٩ 
١٥٣ ٣ ٣٦ ٣ ٢ ٣٢ ٧٧ ٢٠١٠ 

 ٨١٠ ٢٦ ٢٣٠ ٦ ٢٦ ١٧٢ ٣٥٠ اجملموع
 ١٦٢ ٥٫٢ ٤٦ ١٫٢ ٥٫٢ ٣٤٫٤ ٧٠ املتوسط

  .يةالسجالت اجلنائية، شرطة غرينادا امللكمكتب   :املصدر
  .٢٠١٠ إىل ١٩٩٧عنها يف الفترة من املبلغ " اجلنحاجلرائم و"مستخلص من   

ولألسف، مل جتمع إحصاءات موزعة حسب اجلنس، أو تفاصيل الضحايا أو مرتكيب        -٣٩
ايا االغتصاب  لكن استناداً إىل التعريفات القانونية، ال ميكن إال لإلناث أن يكن ضح           . اجلرمية

هتـك عـرض    رتكـب   ُيو. القاصراتهتك عرض   واالتصال اجلنسي غري الشرعي وغواية      
يف حق الفتيات الالئي تقل أعمارهن      )  باغتصاب األحداث  يشار إليه أيضاً  الذي  (القاصرات  

االعتـداء الفـاحش   وفيما يتعلق باجلرائم اجلنسية األخرى، ميكن اإلبالغ عن       .  سنة ١٦ عن
بيد أن الروايات تـوحي بـأن معظـم         . على السواء  ضد اإلناث أو الذكور   وسفاح احملارم   

أمـا  . حاالت اإلبالغ عن هتك العرض، إن مل تكن كلها، ارتكبت يف حق نساء وفتيـات              
  .االتصال الشاذ فعادة ما يبلغ عنه عندما يكون بني الذكور واحليوانات

يناير إىل تشرين / كانون الثاينوذكرت شرطة غرينادا امللكية أنه أبلغ خالل الفترة من   -٤٠
وليست هناك أدلة لتحديد    . حالة اغتصاب ) ٣١(وثالثني  إحدى  عن   ٢٠١١أكتوبر  /األول

  . زيادة الوعينتيجة ما إذا كانت هذه الزيادة تعود إىل زيادة حاالت اإلبالغ أو حتسنها 
تؤد  بيد أهنا مل  .  سنة ١٦دون سن   " هتك عرض "وقد جنمت حاالت محل عن جرمية         -٤١

وخالل فترة السنوات . مجيعها إىل تقدمي دعاوى جنائية، بسبب قانون التقادم ومالبسات أخرى     
  :  سنة على النحو التايل١٦اخلمس األخرية، كانت الوالدات ألمهات تقل أعمارهن عن 
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  ٤اجلدول 
   سنة أو أقل١٦عدد الوالدات للمراهقات البالغة أعمارهن 

 ةسن األم وقت الوالد
 اجملموع ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ سنة الوضع

٤٧ ٢٩ ١٤ ٣  ١ ٢٠٠٦ 
٤٤ ٢٩ ٧ ٧ ١ ٢٠٠٧ 
٤١ ٢٦ ١١ ٣ ١ ٢٠٠٨ 
 ٢٥ ١٧ ٦ ٢ صفر ٢٠٠٩
٣٠ ١٩ ٨ ٢ ١ ٢٠١٠ 

 ١٨٧ ١٢٠ ٤٦ ١٧ ٤ اجملموع
  .وزارة الصحة  :املصدر

   من قائمة القضايا واألسئلة٩الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
رامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة متواصلة يف غرينادا مـن           ما فتئت اإلجراءات ال     -٤٢

  . العامة واآللياتاتت املدخلة على التشريعات والسياسخالل التحسينا
عنف العشري  اً  وهناك عدة قوانني موجودة هلا صلة مباشرة بالعنف ضد املرأة، وأساس            -٤٣

  .والعنف اجلنسي

  عنف العشري   )أ(  
  :لة بعنف العشري املوجودة ما يليتشمل القوانني ذات الص  -٤٤

سـبل احلمايـة املدنيـة      اً  الذي يوفر أساس  ) ٢٠١٠(قانون العنف املرتيل      )أ(  
وحيل هذا  . ٢٠١١مايو  / ودخل حيز النفاذ يف أيار     ٢٠١٠وقد اعتمده الربملان عام     . للضحايا

ىل احلصول  ويسمح لضحايا اعتداء العشري السعي إ     ) ٢٠٠١(القانون حمل قانون العنف املرتيل      
  كمة؛احملعلى أوامر احلماية من 

رتكيب ملنص على سبل انتصاف جنائية، مبا يف ذلك         الذي ي والقانون اجلنائي     )ب(  
العنف ضد العشري، ضمن األحكام املتعلقة باالعتداء، والتشويه، وحماولة القتل العمد، والقتل            

  .العمد، وما إليها

  العنف اجلنسي   )ب(  
  :ات الصلة بالعنف اجلنسي املوجودة ما يليتشمل القوانني ذ  -٤٥
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 االعتداء الفاحش، وهتك عـرض    صنف االغتصاب، و  يو: القانون اجلنائي   )أ(  
القاصرات، واالتصال اجلنسي، وسفاح احملارم والقوادة يف أنثى أو اختطافها بغرض االتصال            

   ؛اجلنسي ضمن األفعال اإلجرامية
مـن    ف بالعنف اجلنسي بوصفه شكالً    يعتر): ٢٠١٠(قانون العنف املرتيل      )ب(  

 تكن مدة   أشكال العنف املرتيل عندما يتم داخل السياق املرتيل، مبا يف ذلك بني العشريين، أياً             
  عشرهتما، وبني العشريين السابقني؛ 

يعترف بالعنف اجلنسي كشكل من     ): ٢٠١٠(الطفل  ) محاية وتبين (قانون    )ج(  
  . حق طفلأشكال إيذاء األطفال عندما يرتكب يف 

 الربوتوكول الوطين للعنف املرتيل     ٢٠١١مايو  / هلذه القوانني، اعتمد يف أيار     وتعزيزاً  -٤٦
واالعتداء اجلنسي بوصفه أهم وثيقة سياسية لتوجيه آلية االسـتجابة املتعـددة القطاعـات              

  .املشتركة بني قطاعات الصحة والقانون والعدالة واخلدمات االجتماعية
  . ت تشريعية وسياسية هامة على النحو املبني أدناهوتتواصل إصالحا  -٤٧
تقوم وزارة الشؤون القانونية باإلعداد لتعديل القانون اجلنائي، وال سيما اجلزء الذي              -٤٨

وتتضمن مشاريع التعـديالت    . يتناول اجلرائم اجلنسية، وكذا تعديل اإلجراءات اليت ترافقها       
  : لتالية االتحسينات الرئيسيةمزيد النظر يف إدخال 

  ؛اج االغتصاب الزوجي كفعل إجراميإدر •
أو فم شـخص مـن أي    شرج  توسيع تعريف االغتصاب ليشمل اإليالج يف        •

  ؛جنس كان
مل االعتداء اجلنـسي    ليش) اغتصاب األحداث (هتك العرض   توسيع تعريف    •

  ؛على الفتيان
) اغتصاب األحداث (القصر  هتك عرض   وإلغاء فترة تقادم اإلبالغ عن مزاعم        •

  ؛ثالثة أشهربدة احملد
 سنة، إلغاء ١٦ و١٣القصر الذين تتراوح أعمارهم بني      هتك عرض   يف قضايا    •

، باستثناء احلالة اليت يكون فيها اجلاين فىت ليست له          "االعتقاد الصادق "حجة  
 وتتيح هذه احلجة للجناة االدعاء بأنه كان هناك ما حيملهم على          . أية سوابق 

  ؛االعتقاد أن الطفل فوق سن الرشد
تشديد عقوبات خمتلف اجلرائم اجلنسية، من مثل زيادة احلد األقصى لعقوبـة             •

  ؛ سنة٣٠ إىل ١٥دانة باالغتصاب من السجن عند اإل
ـ          • ستندات يف إلغاء مرحلة التحقيق األويل يف احملكمة اجلزئية للسماح بإحالة امل

  .قضايا اجلرائم اجلنسية
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واصلة املـشاورات وتقـدميها إىل       صياغة هذه التعديالت من أجل م      وجتري حالياً   -٤٩
  .احلكومة والربملان لسنها

صياغة خطة عمل استراتيجية وطنية ملنع العنف القائم على نوع اجلنس           اً  وجتري حالي   -٥٠
ُعرض  من األحباث واملشاورات و    وُوضع املشروع األول انطالقاً   . واحلماية منه واملعاقبة عليه   

  .  عليهةالنهائيإضفاء الصبغة لتمحيص قبل ا على
وسيجري النظر يف سن قانون التحرش اجلنـسي يف إطـار الربنـامج التـشريعي                 -٥١
  . ٢٠١٢ لعام
وفيما يلي باقي القوانني اليت تؤثر يف وضع املساواة بني اجلنسني والعالقات األسرية               -٥٢

  :املقرر النظر فيها يف إطار برنامج اإلصالح التشريعي
 منظمة دول شرق البحر الكارييب من       صياغة مشروع قانون وضع األطفال يف      •

أجل إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املولدين خارج الرابطة الزوجية،           
  ؛ديد العالقة بني الطفل ووالديهوحت

صياغة مشروع قانون النفقة الزوجية يف منظمة دول شرق البحر الكـارييب             •
  ؛أن النفقة الزوجية وما يتصل هبالتوفري قانون بش

 مشروع قانون إعالة األطفال يف منظمة دول شرق البحر الكـارييب             صياغة •
  . لتوفري قانون بشأن إعالة األطفال

) ٢٠١٠(ومشلت اإلجراءات املتخذة إلنفاذ ورصد تنفيذ قـانون العنـف املـرتيل               -٥٣
االجتماع بقيادة شرطة غرينادا امللكية     ) ٢٠١١(وبروتوكول العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي      

ـ  كما كانت التوعية العامة مكوناً    . ب أفراد الشرطة وأمني املظامل    وتدري وسـيجري  . اً حامس
  . تكثيف أنشطة التدريب والتوعية العامة

ووضعت خطة للقيام بأعمال هامة من أجل تعزيز آلية االستجابة، وحتسني إمكانيـة               -٥٤
 الدولـة   ة باستجاب ومن شأن هذا أن يدفع قدماً     . الوصول إىل اخلدمات، ومنع العنف ضد املرأة      

ويف هذا الصدد، مت تلقي     . للقوانني والسياسة املوجودة، وكذا تلك املعتزمة يف املستقبل القريب        
للمساعدة يف بنـاء قـدرات      ) اليونيسيف(ري األجل من منظمة األمم املتحدة للطفولة        دعم قص 

وإضافة إىل ذلك، تلقت غرينـادا مـن        . العاملني يف القطاع الطيب لالستجابة للعنف اجلنسي      
بتوفري التمويل لتنفيذ مشروع    تعهداً  الصندوق االستئماين لألمم املتحدة إلهناء العنف ضد املرأة         

برنامج تنفيـد   : استجابة الدولة من أجل إهناء العنف ضد املرأة       "ثالث سنوات عنوانه    ميتد على   
واهلدف من املشروع هو احلد     . ، الوارد تلخيصه يف املرفق الثاين     "اإلصالح التشريعي والسياسايت  

  .من العنف ضد املرأة والفتاة عن طريق التنفيذ الفعال للقوانني والسياسات الوطنية
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ى ذلك، من شأن استمرار العمل يف جماالت النتائج الرئيـسية لـشعبة             وعالوة عل   -٥٥
. الشؤون اجلنسانية واألسرية أن يضمن وضع برامج شاملة ملكافحة عدم املساواة بني اجلنسني        

  : وفيما يلي جماالت النتائج الرئيسية األربعة
  ؛حتقيق املساواة بني اجلنسني •
  ؛ على العنف القائم على نوع اجلنسالقضاء •
  ؛تعزيز األسر واجملتمعات احمللية •
  .تمكني املرأةلفرص التوفري  •

  االجتار واالستغالل ألغراض البغاء  - زاي  

   من قائمة القضايا واألسئلة١٠الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
بيد أن شرطة   . ال توجد بيانات عن عدد النساء والفتيات ضحايا االجتار باألشخاص           -٥٦

كية ما فتئت تنخرط يف التدريب على بروتوكـوالت للتعـرف علـى االجتـار               غرينادا املل 
  .باألشخاص، وال سيما لفائدة موظفي اهلجرة، ويف تطبيقها

ومثة روايات تدفع إىل االشتباه يف حصول بغاء األطفال يف غرينادا، وال سـيما يف                 -٥٧
طة املتعلقة بـاجلرائم    دراسة أنشطة الشر  "وعالوة على ذلك، ورد يف      .  مبقابل اجلنسممارسة  

أن العديدين من أصحاب املـصلحة      ) ٢٠١٠" (التقرير القطري لغرينادا  : اجلنسية ومقاضاهتا 
ـ "الرئيسيني أشاروا إىل أن اجلناة يستخدمون الرشوة املشار إليها بأساليب                      "دفتر النقـدي  ال

 وال سيما ضحايا    ،)٤١. ص(لتحقيق تسوية ودية مع الضحايا وأسرهم       " دفتر الشيكات "أو  
  .االعتداء اجلنسي على أطفال

ويتوقع أن توفر إصالحات القانون املفصلة يف الباب الفرعي أعاله يف الردود بـشأن                -٥٨
وإضافة إىل ذلك،   .  من قائمة القضايا واألسئلة سبل انتصاف قانونية       ٩القضايا املثارة يف الفقرة     
الطفـل  ) محاية وتـبين (الطفل يف إطار قانون   هيئة محاية    ٢٠١١مايو  /أنشأت احلكومة يف أيار   

وجيـري تعزيـز   . وهلذه الوكالة والية أمشل من هيئة رفاه الطفل اليت حلت حملها     . ٢٠١٠ لعام
  .املوارد البشرية واملالية هليئة رفاه الطفل من أجل القيام بواليتها اجلديدة يف محاية وتبين األطفال

قت احلكومة على التصديق على الربوتوكول      ، واف ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٥٩
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             

  .وستتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان االنضمام والتصديق. املواد اإلباحية
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  املشاركة السياسية ويف احلياة العامة   - حاء  

   من قائمة القضايا واألسئلة١١ثارة يف الفقرة الرد بشأن القضايا امل    
ال تسعى غرينادا إىل إقرار نظام احلصص لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف احلوكمـة         -٦٠

  ذلك لكنها ستنظر يف  . والقيادة يف الوقت احلاضر، مبا يف ذلك عضوية اجملالس املنشأة قانوناً          
ات اجلنسانية واملشاورات بـشأن سياسـة       على النحو الواجب إذا أوصت نتائج حتليل البيان       

  . وخطة عمل املساواة بني اجلنسني بتطبيقه
وهو يتألف من الربملانيـات الـسابقات       . ، تشكل جتمع الربملانيات   ٢٠١٠ويف عام     -٦١

ويتمثل أحد أهدافه املعلنة يف     . واحلاليات من األحزاب احلاكمة واملعارضة يف كلتا غرفيت الربملان        
  .يف فن العمل السياسي والقيادة، وتشجيعهن على خوض معترك العمل السياسيتوجيه الشابات 

وتنظم ". برملان الشباب "اً  معنوناً  سنوياً  وجتري وزارة متكني الشباب والرياضة مترين       -٦٢
سلسلة من النقاشات على شاكلة النقاشات الربملانية يف مجيع أحناء البالد، لتمرين الـشباب              

مـن  كبري  وعدد  .  القواعد واإلجراءات الربملانية يف تنظيم احلوارات      والشابات على استخدام  
  .املتحاورين يف هذه التمرينات من الشابات

  اجلنسية   - طاء  

   من قائمة القضايا واألسئلة١٢الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
ىل احلصول  ال تتسم أحكام اجلنسية يف الدستور بأي متييز يف حق النساء الساعيات إ              -٦٣

بيد أن منوذج الطلب الذي يتعني أن ميأله مواطنو         . على جنسية غرينادا ألطفاهلن أو أزواجهن     
الكمنولث للحصول على جنسية غرينادا يستلزم، كما جاء يف التقرير اجلـامع، معلومـات              

  .تفصيلية عن األب وليس عن األم

  التعليم   - ياء  

   من قائمة القضايا واألسئلة١٣الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
ليس هناك برنامج حمدد لتشجيع الفتيات علـى دخـول جمموعـة أوسـع مـن                  -٦٤

 من قـانون التعلـيم    ) ٢٧(وينص الباب الثالث    . التخصصات، ولكن التمييز حمظور قانوناً    
حتت طائلة هذا القانون، ال جيوز حرمان أي شـخص مؤهـل            : "، على ما يلي   ٢٠٠١ لعام

سسة تعليمية بصفة طالب من دخوهلا بناء على أي أساس متييـزي لـه صـله                مؤللقبول يف   
  ". أحد والديهب أو طالببال
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ـ  " األساس التميييزي "أن  أيضاً  ) ٣( الباب الفرعي    يوضحو  -٦٥ يـستند إىل   اً  يعين أساس
  . العرق أو األصل أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة أو اجلنس أو اإلعاقة البدنية

للفتـرة مـن    احملليـة   ماريشو  . أ.  تلخيص إلحصاءات التخرج من كلية ت      ويرد  -٦٦
وهي تظهر أن عدد اإلناث الالئي يلتحقن بالتعليم        .  يف اجلدول أدناه   ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧ عام

وقد أدى هذا، إىل جانب عوامل أخرى، إىل        . العايل يف تلك املؤسسة أكرب من عدد الذكور       
" تدين إجناز الفتيـان   "   ب يم الرمسي الذي يوصف أحياناً    قلق وطين بشأن وضع الشبان يف التعل      

  ".هتميش الفتيان" أو
  ٥اجلدول 
  احملليةماريشو . أ.  كلية تخرجيو

   احمللية ماريشو . أ.اخلرجيون من كلية ت
  لسنةا  الفنون التطبيقية والتكنولوجيا  الفنون والعلوم والدراسات املهنية

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور
٦٠  ١١١  ٣٠٤  ٧٩  ٢٠٠٧  
٧٥  ٩٦  ٢٧٧  ١٠٩  ٢٠٠٨  
٨٠  ١٢٥  ٣٩٤  ١٠٨  ٢٠٠٩  
٧٥  ١١٤  ٤٦٢  ١١٨  ٢٠١٠  
٤٧  ٩٢  ٣٤٨  ١٢١  ٢٠١١  
  .احملليةماريشو . أ. أمني سجل كلية ت  :املصدر
، وال يزال عدم تساوي التحاق الفتيان والفتيات بالتخصـصات التقنيـة مـستمراً              -٦٧
 تطبيـق العام الذي يشهده اجملتمع حنو قبـول و       ومع التحول   . توضع أي سياسة ملعاجلته    ومل

مبادئ املساواة بني اجلنسني، على األقل يف العالقات املادية بني اجلنسني، يتوقع أن يتـوازن               
وكمثال على ذلـك، هنـاك      . التحاق الذكور واإلناث بتلك التخصصات مع مرور الوقت       

وسطة يف تكنولوجيا البناء من     حضور مضطرد للنساء بني احلاصلني على الشهادة اجلامعية املت        
ومع أن هذا املثال ال يتكرر يف       . خالل السنوات اخلمس األخرية   احمللية  ماريشو  . أ. كلية ت 

ختصصات مهارات أخرى من مثل تكنولوجيا خدمات السيارات يف الوقت احلاضـر، مـن              
  . تغريات أخرى يف املستقبلُتسجَّل املؤكد أن 

  ٦اجلدول 
  احملليةماريشو . أ. اء، كلية تخرجيو تكنولوجيا البن

 ماريشو احمللية. أ. خرجيو تكنولوجيا البناء، كلية ت
 النسبة املئوية لإلناث اجملموع  اإلناث  الذكور السنة

   يف املائة٢٠ ١٠ ٢ ٨ ٢٠٠٧
   يف املائة٥٨ ١٢ ٧ ٥ ٢٠٠٨
   يف املائة٣٦ ٢٨ ١٠ ١٨ ٢٠٠٩
   يف املائة٣٨ ٤٠ ١٥ ٢٥ ٢٠١٠
  يف املائة ٣٦ ١٤ ٥ ٩ ٢٠١١
  .احملليةماريشو . أ. أمني سجل كلية ت  :املصدر
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أشارت وزارة التعليم إىل أن مجيع التخصصات ستتاح للطالب والطالبات بـشكل              -٦٨
متساو مع إعادة إدخال املهارات التقنية والفنون إىل املدارس االبتدائية وإدخاهلا إىل مزيد من              

 .املدارس الثانوية

لتشجيع املرأة على دخول جمموعة أوسع مـن        اً  مية االجتماعية برناجم  ووضعت وزارة التن    -٦٩
  .األنشطة االقتصادية، عن طريق تيسري تدريبهن يف جمموعة خمتارة من ختصصات املهارات

  العمالة   -كاف   

   من قائمة القضايا واألسئلة١٤الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
 تدريب النساء على املهارات التقليديـة وغـري         سيجري تكثيف اإلجراءات لتيسري     -٧٠

، سيتاح للنساء التدريب    ٢٠١٣ و ٢٠١٢عامي  وطوال  . اًالتقليدية من أجل متكينهن اقتصادي    
اخلياطة الرفيعة؛ وإصـالح وصـيانة هياكـل        : على املهارات يف التخصصات التقنية التالية     

رسم االلكتـروين أو الربجمـة؛      السيارات؛ والتنظيف الصناعي؛ والتربيد وتكييف اهلواء؛ وال      
وهناك تشكيلة من التخصـصات التقليديـة وغـري التقليديـة           . والتنجيد؛ وصنع احللويات  

وحيثمـا كانـت املهـارات      . الجتذاب النساء من خمتلف املهارات واالهتمامات األساسية      
 تقليدية، ستدخل تكنولوجيات جديدة جلعلها أكثر قابلية للتسويق، كما سيكون األمر مـع            

كما سيقدم جلميع املشاركني تدريب على املهارات احلياتية ومهـارات          . التنظيف الصناعي 
  .األعمال التجارية

. ٢٠١٢وسُينظر يف مشروع قانون التحرش اجلنسي يف إطار الربنامج التشريعي لعام             -٧١
وهو يقترح توفري سبل انتصاف مدنية من التحرش اجلنسي يف مكان العمل، وفيمـا يتـصل          

  .عليم، والسكن، وتلقي اخلدمات وتقدميها، ويف األماكن العامةبالت
 لتمكني الشباب يشمل برناجمـاً    اً  وقد وضعت وزارة متكني الشباب والرياضة برناجم        -٧٢

  يف املائة من املشاركني    ٧١,٥وذكرت الوزارة أن    . ملئات الشباب إلجياد فرص العمل املناسبة     
مني الوطين لتأمني استحقاقات الضمان االجتماعي،      ويسجل املشاركون يف نظام التأ    . شابات

  .مبا فيها استحقاقات األمومة

   من قائمة القضايا واألسئلة١٥الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
 فئات النساء، فإهنـا     بالرغم من أن شىت برامج شبكات الضمان ال تستهدف حتديداً           -٧٣

لنساء املعيالت لألسر الوحيدة الوالد، عند استيفاء       متاحة للعاطالت وضحايا العنف املرتيل وا     
لوضـع  اً  وجتري مشاورات حالي  . تدين دخل األسرة املعيشية   /انعداماملعايري األخرى، من مثل     

كما جيري إصالح شبكات الضمان االجتماعي      . سياسة لشبكة الضمان االجتماعي لغرينادا    
  .ً األكثر استضعافاجلعلها أقدر على االستجابة الحتياجات فئات السكان
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  الصحة   - الم  

   من قائمة القضايا واألسئلة١٦الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
ال تفكر الدولة يف إسقاط الصفة اجلرمية عن اإلجهاض ألسباب أخرى، من مثـل                -٧٤

لة لكن الربوتوكول الوطين للعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي يأخذ مببدأ إتاحة وسي          . االغتصاب
  .منع احلمل بعد املواقعة لضحايا االغتصاب عند فحص طبيب هلن

  .وليست هناك بيانات حمددة عن اإلجهاض غري املأمون  -٧٥

  الفئات النسائية احملرومة   - ميم  

   من قائمة القضايا واألسئلة١٨الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
  .  تقدمي حتويالت نقدية وخدمات متخصصةتوفر الدولة الدعم للفئات احملرومة، ومنها  -٧٦
قدم خدمات الرعاية املرتلية للمـسنني      ُيولوزارة التنمية االجتماعية مكتب للمسنني        -٧٧

وجيري . ، وحيقق يف بالغات االعتداء على املسنني، وينهض مبصاحل املسنني         )مبن فيهم النساء  (
ات الصلة خبدمات الرعايـة     ويعفى املسنون من املصاريف ذ    . وضع سياسة وطنية للشيخوخة   

  .الصحية اليت توفرها الدولة
 الذي يتلقى الدعم من احلكومـة يف   ،ويعمل اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة       -٧٨

 على ضمان مراعاة حالة األشخاص ذوي اإلعاقـة، فـرادى           ،شكل إعانة وخدمات أخرى   
ج العمالة وبرامج الضمان    وكمجموعة، يف السياسة والتخطيط الوطنيني، مبا يف ذلك يف برام         

  .االجتماعي
للمهاجرات أو الالجئـات يف غرينـادا، كمـا         هبا  وليست هناك مجاعات معترف       -٧٩
  . توجد أية ترتيبات خاصة ال

  الزواج والعالقات األسرية   - نون  

   من قائمة القضايا واألسئلة١٩الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
  . تعديل قانون الزواجمل تنظر الدولة بعد يف  -٨٠

   من قائمة القضايا واألسئلة٢٠الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
اللوائح املنظمة لتسجيل املواليد أو طلب إدخال تعديالت على   مل تنظر الدولة بعد يف        -٨١

  .جواز السفر من أجل ضمان وضع متساو لألم واألب
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وانني والسياسات، لكـن هـذه األمـور        وجيري إدخال تغيريات تدرجيية على الق       -٨٢
 ،قانوين إعالة الطفل والنفقة الزوجية     اوسيعزز مشروع . تقترح بعد على الربنامج التشريعي     مل

  . العالقات األسرية،اللذان جيري النظر فيهما حالياً

  الكوارث الطبيعية   - سني  

  ئلة من قائمة القضايا واألس٢١الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
ـ اً  الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث تدريبيإدارة وموظفكل من   ى  تلقّ  -٨٣ علـى  اً مكثف

  .املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

  الربوتوكول االختياري   - عني  

   من قائمة القضايا واألسئلة٢٢الرد بشأن القضايا املثارة يف الفقرة     
يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى         مل تنظر غرينادا بعد       -٨٤

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  املرفق األول

   من االتفاقية يف غرينادا ٩ إىل ٧تطبيق املواد من     
من األول  الدورية  بالفصل الثالث من التقرير اجلامع للتقارير       اً  يقرأ النص التايل مقرون     -١

  ). CEDAW/C/GRD/1-5 (إىل اخلامس لغرينادا

  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     
تتميز غرينادا بأهنا كانت أول بلد تتوىل فيه امرأة منصب حـاكم يف الكمنولـث،                 -٢

ومل تتول امـرأة أخـرى      . ١٩٧٤ إىل   ١٩٦٨السيدة هيلدا بينوي، اليت شغلت املنصب من        
  . الدولة يف غرينادااسةمنصب رئ

إىل أن أول امرأة انتخبت يف اجمللس التشريعي لغرينـادا، مـاري       اً  ضوجتدر اإلشارة أي    -٣
 مارتينيك، يف   - ممثلة لكارياكو وبيتيت     ١٩٥٢من عام   اً  سيلفستر، عملت اعتبار  ) إيفا(لويس  

وتني أول امرأة تعني يف     روكانت جريترود ب  . ١٩٥١السنة اليت تلت بلوغها سن التصويت عام        
وظلت أخريات بشكل متواصـل يف      . ت يف أواخر اخلمسينات   هنا عين إاجمللس التشريعي حيث    
 ١٩٩٩ ويف الفتـرة املمتـدة مـن      . ١٩٥٧ اعتباراً من عام  الربملان  اً  اجمللس الذي أصبح الحق   

النـسبة  ارتفعت هذه    يف املائة من أعضاء جملس النواب و       ٢٧، كانت املرأة تشكل     ٢٠٠٧ إىل
ويظهـر  . ٢٠٠٦  إىل ٢٠٠٤رة املمتدة من     يف املائة يف جملس الشيوخ يف الفت       ٣٨فوصلت إىل   

حضور املرأة يف املواقع القيادية يف الـسنوات        ) ، املرفق الثاين  CEDAW/C/GRD/1-5 (٧اجلدول  
  .  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  املشمولة بالتقارير املقدمة إىل 

يز ضد املـرأة، وخـالل      ومنذ التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي          -٤
 أوالمها الـسيدة    ،الفترة املشمولة هبذا التقرير، تولت رئاسة جملس الشيوخ يف غرينادا امرأتان          

آن  -  وثانيتهما السيدة ليزيل   ،١٩٩٥ إىل   ١٩٩٠ اليت شغلت املنصب من      سمارغريت نيكل 
وإضافة إىل ذلك، كانـت أول قائـدة        . ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٤سيون اليت شغلت املنصب من      

  .١٩٩٥ إىل ١٩٩٠للمعارضة وينفريد ستراشان اليت تولت املنصب من 
وتظهر قوائم تسجيل الناخبني على مر السنني أنه ال توجد فروقات إحصائية بـني                -٥

وكمثال على ذلك، شكلت املرأة يف االنتخابات العامة        . أعداد الناخبني والناخبات املسجلني   
 يف املائـة ممـن أدلـوا        ٥١ن الناخبني املسجلني و    يف املائة م   ٥٠,٥ نسبة   ١٩٩٥املنظمة يف   
  ).٥، املرفق الثاين، اجلدول CEDAW/C/GRD/1-5الوثيقة انظر (بأصواهتم 

وتشارك املرأة مشاركة نشيطة يف هيكل األحزاب السياسية، لكنها ال تشارك بأعداد   -٦
  .فرع للمرأةولكال احلزبني الرئيسيني . لرجل يف مستويات القيادة العليامع اساوية تم
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وقد كان أوهلمـا املـؤمتر      . وسبق أن تولت إناث القيادة السياسية حلزبني سياسيني         -٧
 ١٩٩٩ و ١٩٩٨الوطين الدميقراطي الذي تولت قيادته السياسية جـوان بورسـيل عـامي             

بانفيلـد   -  الذي تولت قيادته السياسية غلوريا باين      ، لغرينادا احلزب العمايل املتحد  وثانيهما  
  .٢٠٠٣ منذ عام

لكن . اًوظلت النساء يترشحن للحصول على مقاعد جملس النواب بأعداد قليلة جد            -٨
ففي االنتخابـات   . من حصتهن يف الترشيحات     ما فتئت حصتهن يف الفوز تزداد أكثر قليالً       

ويف .  يف املائة من الفـائزين     ١٣ يف املائة من املرشحني و     ٧، مثلت املرأة    ١٩٩٠العامة لعام   
ويف .  يف املائـة مـن الفـائزين       ٢٠ يف املائة من املرشحني و     ١١ثلت املرأة   ، م ١٩٩٥ عام
 ٢٧ يف املائة والفائزات     ٢٠، منت األرقام أكثر حيث أصبحت نسبة املرشحات         ١٩٩٩ عام

 يف املائة، ١٩إىل اً طفيفاً  تراجع٢٠٠٣وتراجعت نسبة املرشحات يف انتخابات عام  . يف املائة 
كما هي   نسبة الفائزات    ت، وظل ١٢ إىل   ٩رشحات قد زاد من     وإن كان العدد احلقيقي للم    

من اً  مشاركة املرأة كمرشحة يف االنتخابات العامة انطالق      ٦ويبني اجلدول   .  يف املائة  ٢٧ عند
  . اً فصاعد١٩٩٠ عام
واألبرز . ، كان للمرأة متثيل مساو للرجل يف إدارة حكومة غرينادا         ٢٠٠٧ويف عام     -٩

 يف املائة مـن وزراء      ٤٦أو  ) ١٣(وزيرات من أصل ثالثة عشر      ) ٦(أنه كانت هناك ست     
، وهي نسبة   )٢( يف املائة من مناصب األمناء الدائمني      ٦٩وإضافة إىل ذلك، تشغل املرأة      . البلد

  . مئوية قريبة من نسبة النساء إىل الرجال يف اخلدمة العامة
 عينت امرأة وزيرة    ، عندما ٢٠٠٧-٢٠٠٤ومن املالحظ أنه باستثناء سنوات الفترة         -١٠

لألشغال، عادة ما كانت تسند إىل النساء الوزارات اليت تتعامل مع قطاعات اجتماعية مـن               
  .مثل الصحة، والتعليم، والتنمية االجتماعية

، كان الرجال يسيطرون على الفرع شبه احلكومي الذي يـشمل   ٢٠٠١وحىت عام     -١١
اليت اً  ية والعديد من اهليئات األخرى املنشأة قانون      التأمني الوطين، وهيئة املوانئ، واخلدمات املال     

. تؤثر على حياة املواطنني، ويف الوقت نفسه جتذب مداخيل واستحقاقات إضافية ألعضائها           
اليت تدير بعض األجهزة شـبه      اً  ويف الواقع، مل تكن املرأة تعني يف بعض اجملالس املنشأة قانون          

 متثيـل أكرب  واجمللس الوحيد الذي يعرف     . لزراعيةالسلع األساسية ا   احلكومية، من مثل قطاع   
من اً  وكشف التعمق يف دراسة التسعة عشر جملس      . للمرأة هو جملس الغذاء والتغذية يف غرينادا      

وإضافة إىل ذلك،   .  يف املائة منها   ٨٤جمالس اهليئات املسجلة يف البورصة أن الرجال يرأسون         
 ٨ويـبني اجلـدول     .  بدورهم املديرين رجاالً جمالس اإلدارة و   يف املائة من رؤساء      ٨٤ كان

تشكيل جمالس اهليئات   ) ، املرفق الثاين  CEDAW/C/GRD/1-5 (٤ إىل   ٢واألشكال البيانية من    
  .٢٠٠١-٢٠٠٠عامي  املسجلة يف البورصة اليت عينتها احلكومة

__________ 

 .٢٠٠٦الذي أعدته وزارة اخلارجية عام " داالتقرير املتعلق مبشاركة املرأة يف العمل السياسي يف غرينا"استنادا إىل  ) ٢(
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األرقام موثقة بوضوح يف الوقت احلاضر،      ليست  النقابات،  يف  ويف القطاع اخلاص و     -١٢
ويتوىل رجـال مناصـب     . الرجال يف أعلى مناصب صنع القرار     هيمنة   ميكن مالحظة    لكن

للمؤسسات املالية وشركات املرافق العامة احمللية الرئيـسية وكـذلك معظـم       اإلدارة العامة   
. شركات األعمال التجارية الكربى ومناصب الرئاسة يف مجيع النقابات، باسـتثناء واحـدة            

ني مناصب إدارية عليا ومتوسطة يف تلـك املؤسـسات بأعـداد         وبالرغم من أن النساء يتول    
قبل أن يصلن بصورة أسهل إىل بعض املناصـب         " مسألة وقت "متزايدة، فقد تكون املسألة     

  . وعلى العكس من ذلك، تتوىل املرأة قيادة املنظمات غري احلكومية الرئيسية بشكل عام. العليا
بـصورة أكـرب،   اً نع القرار الوطنيني مضمونولكي يصبح موقع املرأة يف القيادة وص       -١٣

جيب على قيادات األحزاب السياسية والقطاع شبه احلكومي والقطاع اخلاص والنقابات أن            
بيد أن قيادات األحزاب السياسية والقطاع اخلاص والنقابات ال تدخل حتت السيطرة            . تعاجله

   .املباشرة للدولة، لكن ميكن االستمرار يف خلق بيئة مواتية

  التمثيل واملشاركة الدوليان: ٨املادة     
. ما فتئت املرأة متثل حكومة غرينادا على الصعيد الدويل مذ أصبحت غرينادا أمـة               -١٤

جو ماكنتاير أول سفرية لدى األمم املتحدة والواليات املتحـدة           - وقد كانت السيدة ماري   
  . األمريكية وأول مفوضة سامية لدى كندا

ولـذلك، تقـدم    . التفاقية فيينـا  اً  لسلك الدبلوماسي لغرينادا وفق   ويعامل أعضاء ا    -١٥
  . للدبلوماسيني والدبلوماسيات نفس الشروط واالستحقاقات

وعادة ما يستند التمثيل يف االجتماعات واملؤمترات الدولية إىل موضوع ذلك احلدث             -١٦
اً، يكن التمويل متـوافر   وإذا مل   . والوزارة املسؤولة عن جمال العمل ذاك ومدى توافر التمويل        

وعنـدها،  . حيضر الدبلوماسي املقيم يف املدينة أو البلد الذي ينظم فيه احلدث باسم غرينادا            
  .عادة ما ال يؤخذ جنس املمثل يف االعتبار

عداد أو النسب املائوية للنساء الالئي ميثلن غرينـادا يف          األوال توجد سجالت عن       -١٧
  . االجتماعات اإلقليمية والدولية وما إليهاالسلك الدبلوماسي والالئي حيضرن

  اجلنسية: ٩املادة     
للمرأة والرجل حقوق متساوية يف املواطنة وإكساب أطفاهلم جنـسيتهم ومـساعدة              -١٨

وهـو  . وينظم الفصل السابع من دستور غرينادا اجلنـسية       . أزواجهم يف احلصول على اجلنسية    
 غرينادا بأن حيمل جنسيتها، إال إذا كان أحد         كان أو أنثى، يولد يف    اً  ألي شخص، ذكر  يسمح  

كذلك يسمح  وهو  .  لبلد يف حرب مع غرينادا     والديه ميتلك احلصانة من غرينادا أو كان مواطناً       
كما . اكتساب جنسيتها إذا كانت األم أو األب غريناديا       بلألشخاص املولودين خارج غرينادا     

  . ادي اكتساب جنسيتهاكان أو أنثى، متزوج من غريناً حيق ألي شخص، ذكر
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 بالنـسبة لألشـخاص الـذين       ،طلب احلصول على اجلنسية   كتابة  وجيب أن يقدم      -١٩
احلصول عليها، باستثناء احلالة اليت يتعلق فيها يلتمس  الشخص الذي ، بامليالدعليهاحيصلوا  مل

انوين أو  ، وهي احلالة اليت ميكن فيها لألم أو األب أو الوصي الق           ) سنة ١٨دون  (األمر بقاصر   
  .القاصر نفسه أن يقدم الطلب

وهناك أشكال خمتلفة لطلبات اجلنسية على أسس شىت، على النحو الوارد تفصيله يف               -٢٠
ويلزم منوذج الطلب الذي تنبغي تعبئته عـن تقـدمي          ). SRO/1997( لوائح اجلنسية الغرينادية  

دمي معلومات عن كال    طلب جنسية غرينادا لقاصر من خارج بلدان الكمنولث الربيطاين بتق         
ويلزم منوذج طلب اجلنسية املقدم من مواطين الكمنولث بتقدمي تفاصيل عن األب،            . الوالدين

وعندما تقدم زوجة مواطن غرينادي طلب احلصول على جنسية         . وليس عن أم مقدم الطلب    
ح يطر غرينادا، تطلب معلومات عن أبوي املواطن الغرينادي ومقدم الطلب كليهما، ولكن ال     

  . أي سؤال عن األمهات
غرينادية من  الرأة  املوضع  اً  وال يغري الزواج من شخص ليس من مواطين غرينادا تلقائي           -٢١

إىل اكتساب امرأة غري غريناديـة      اً  حيث اجلنسية، كما ال يؤدي الزواج من غرينادي تلقائي        
  . للجنسية الغرينادية

بالغ سن الرشد ويتمتع باألهلية     ألي مواطن غرينادي    ) SRO/1997(وتسمح الالئحة     -٢٢
 سـنة   ٢١املرأة اليت يقل عمرها عن      على  إال  ال يتعني    و .التخلي عن جنسيته مبوجب إعالن    ب

  ". متزوجة) مل أكن) (كنت"(: بالرد من منوذج اإلعالنملء اخلانة الثانية 
وهذا يعين أنـه    . وال يسمح بإضافة أي طفل أو زوج إىل جواز سفر شخص آخر             -٢٣

  .ى كل شخص أن يسافر بوثائق سفره اخلاصة، سواء كانت جواز سفر أو تصرحياًجيب عل
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  املرفق الثاين

  موجز املشروع    
برنامج تنفيد اإلصالح   : استجابة الدولة من أجل إهناء العنف ضد املرأة         :شخصية املشروع

  التشريعي والسياسايت
  . لقوانني والسياسات الوطنيةاحلد من العنف ضد املرأة عن طريق التنفيذ الفعال ل :الغاية

  : األهداف اخلاصة
ـ            • اً تقدمي استجابة فعالة متعددة التخصصات تبين ثقة اجلمهور وتكـون رادع

  ملرتكيب أعمال العنف ضد املرأة أو مرتكبيه احملتملني 
  تطوير قدرات أصحاب املصلحة الرئيسيني على تطبيق القوانني والسياسات •
  نهجية واملستدامة يف آليات االستجابةتعزيز التغيريات املؤسسية امل •
إجياد مجهور عام مستنري له معرفة مبا يكتسي أمهية من قـوانني، وسياسـات          •

  . وطنية، وحقوق، وآليات
  احلد من التسامح الثقايف مع العنف ضد املرأة  •
  شبكة دعم واتصال فعالة مع أصحاب املصلحةإقامة  •

جتماعي الالزم للتنفيذ الفعال للقوانني والسياسات       اآلليات واخلدمات واملناخ اال    زتعزي :األثر
الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة والفتاة يف غرينادا وتوسيعها والنهوض هبا ضـمن إطـار               

  .حقوق اإلنسان وإنصاف اجلنسني
  :االستراتيجيات واألنشطة الرئيسية

  

 تعزيز آليات االستجابة الوقاية تطوير القدرات

أفراد شرطة غرينادا: توفري التدريب التقين  
يةامللكية، ومقـدمو اخلـدمات النفـس      
االجتماعية، ومهنيو الرعايـة الـصحية،

 وضباط الشرطة القضائية

املهنيون وشبه املهنـيني: تدريب املدربني 
 يف شىت القطاعات

نشر املعلومـات عـن القـوانني
والسياسات واآلليات واخلـدمات

 الوطنية

تعزيز عدم التسامح الثقايف مع العنـف
  والفتاةضد املرأة

 كروضع برنامج للتدخل املب

الـوزارات،(إشراك الشركاء اجملتمعيني    
ومركز املساعدةاً،  واهليئات املنشأة قانون  

القانونيـة واالستـشارات، واملنظمــة
الوطنية للمرأة يف غرينادا، ومنظمـات
حكومية أخرى، واملنظمات الدينيـة،

 )واملنظمات اجملتمعية

توسيع ومنهجة االسـتجابة النفـسية
 االجتماعية للدولة

ع برامج التثقيف النفسي للضحاياتوسي
 واملعتدين بالضرب والشباب اجلاحنني

إعـداد وجتريـب/إجراء حبوث وانتقاء  
استراتيجية مالئمة جلمع البيانات مـع

 الوحدة املركزية لإلحصاء

التحضري إلنشاء وحدة خاصة للـضحايا
 داخل شرطة غرينادا امللكية


