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فاقية القضاء على مجيع أشكال ات
 التمييز ضد املرأة

  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط١٣

  املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد     

  غرينادا    

إىل اخلـامس    غرينادا اجلـامع للتقـارير الدوريـة مـن األول         نظرت اللجنة يف تقرير       -١
)CEDAW/C/GRD/1-5 (   ٢٠١٢فرباير  /شباط ١٥ املعقودتني يف    ١٠٢٣و ١٠٢٢يف جلستيها 
 قائمـة   CEDAW/C/GRD/Q/1-5وترد يف الوثيقة    ). SR.1023 و  CEDAW/C/SR.1022انظر(

 يف الوثيقـة    غرينـادا واألسئلة املطروحـة، فيمـا تـرد ردود حكومـة           اللجنة بالقضايا   
CEDAW/C/GRD/Q/1-5/Add.1.  

  مقدمة  -ألف  
اجلامع للتقارير الدورية مـن     تعرب اللجنة عن تقديرها لتقدمي الدولة الطرف تقريرها           -٢

 الذي اتبع بشكل عام املبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة إلعـداد            إىل اخلامس،    األول
غري أهنا تأسف لتأخر التقرير عن موعد تقدميه تأخرا كبريا ولعدم تقـدمي الدولـة               . التقارير

 على ردودها   وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف أيضاً      . الطرف وثيقة أساسية موحدة   
اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها فريق اللجنة العامل ملا قبل الدورة، والـردود               

  .طية اليت قدمتها الدولة الطرف على إثر احلواراخل
وتالحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف إىل هذا احلوار األويل تألف من ممثل واحـد                 -٣

فقط هو السيد ستيفان فالتشر، سفري غرينادا املقيم يف بلجيكا، وتأسف لغياب ممثلني عـن               
ساء، ممن هلم اخلربة يف اجملـاالت       الوزارات واملؤسسات املعنية، وكذلك لغياب ممثلني عن الن       

اليت تشملها االتفاقية، وهو ما يكتسي أمهية خاصة بالنظر إىل أن األمر يتعلق بـاحلوار األويل          
  . الذي جيري مع الدولة الطرف
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  

تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تعكف الدولة الطرف على بذهلا لتمكني املرأة               -٤
ضاء على التمييز ضدها بالرغم من أن العديد من املشاكل اليت تواجهها النساء تعـزى إىل                وللق

  . معايري تقليدية وثقافية عميقة اجلذور وكذلك إىل حالة الفقر وحتديات اقتصادية أخرى

وترحب اللجنة باعتماد تدابري تشريعية ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، ومن               -٥
  :ت ما يليهذه التشريعا

والربوتوكول الوطين املتعلق بالعنف    ) ٢٠١٠(قانون مكافحة العنف املرتيل       )أ(  
  ؛)٢٠١١(املرتيل واالعتداء اجلنسي 

، الذي يقر بأن العنف اجلنسي هـو        )٢٠١٠(الطفل  ) محاية وتبين (قانون    )ب(  
  شكل من أشكال اإلساءة للطفل عندما ارتكابه ضد الطفل؛

، الباب الثالث،   ٢٠٠٢(وقانون التعليم   ) ٢٦، املادة   ١٩٩٩(قانون العمالة     )ج(  
  . ، اللذان حيظران التمييز على أساس اجلنس)٢٧املادة 

وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، منذ بدء سريان مفعول االتفاقية بالنـسبة              -٦
  :، إىل املعاهدات الدولية التالية حلقوق اإلنسان١٩٩٠للدولة الطرف يف عام 

  ؛١٩٩١لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام ا  )أ(  
  ؛١٩٩١العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف عام   )ب(  
نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة    مل٢٠٠٠عام بروتوكول    )ج(  

برتوكول  (ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالتفاقية األمم املتحدة ملكافح النساء واألطفال، املكمل
  ؛٢٠٠٤، يف عام )بالريمو

 اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليـه             )د(  
  ؛٢٠٠١، يف عام )اتفاقية بيليم دو بارا(

الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك األطفال          )ه(  
يف املواد اإلباحيـة، يف     الرتاعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال          يف

  .٢٠١٢عام 

  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ، بانتظام وباستمرار، مجيع أحكـام              -٧
ات احملددة يف هذه املالحظـات اخلتاميـة        االتفاقية، وأن تعترب أن جماالت القلق والتوصي      

 ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت موعد تقدمي التقريـر              تتطلب اهتماماً 
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وبالتايل، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملـاالت يف            . الدوري املقبل 
نجزة يف تقريرها الـدوري     أنشطة تنفيذها، وتقدمي تقرير عن التدابري املتخذة والنتائج امل        

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل عرض هذه املالحظات اخلتاميـة علـى مجيـع              . املقبل
الوزارات واإلدارات احلكومية ذات الصلة، وعلى الربملان، وكـذلك علـى الـسلطة             

  .القضائية، من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كامالً

  الربملان    

ة هي املسؤولية يف املقام األول وهي الـيت تـساءل            أن احلكوم  تؤكد اللجنة جمدداً    -٨
بشكل خاص عن التنفيذ الكامل اللتزام الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، ولكنها تؤكد يف              

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       . نفس الوقت أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع جهاز الدولة        
 اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتـصل  تشجيع برملاهنا، متاشياً مع إجراءاهتا عند االقتضاء، على      

  .بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية تقدمي تقرير الدولة الطرف املقبل مبوجب االتفاقية

  تعريف التمييز ضد املرأة    

وقـانون  ) ١٩٩٩(تالحظ اللجنة أن الدستور وتشريعات وطنية مثل قانون العمالة            -٩
التمييز على أساس اجلنس، ولكنها قلقـة لعـدم      عن حظر    تتضمن أحكاماً ) ٢٠٠٢(التعليم  

اشتمال تعريف التمييز يف هذه القوانني على التمييز املباشر وغري املباشر وال يغطـي التمييـز         
  . من االتفاقية٢ و١ للمادتني الذي يقع من اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، وفقاً

يكفل مبدأ املساواة بني    الدولة الطرف على سن تشريع وطين شامل        حتث اللجنة     -١٠
 مع التعريف الوارد     حمددة حتظر التمييز ضد املرأة، متاشياً      النساء والرجال يتضمن أحكاماً   

 من االتفاقية، وتعريفا للتمييز يشمل التمييز املباشر وغري املباشر والتمييـز يف             ١يف املادة   
  .من االتفاقية) ه(٢ للمادة  العام واخلاص، وفقاًاجملالني

  طار التشريعياإل    

 ترحب اللجنة بعملية االستعراض الدستوري احلالية اليت ستتيح للدولة الطرف فرصاً            -١١
بيد أن اللجنة قلقة إزاء التأخر،      . إلدراج املبادئ اليت نصت عليها االتفاقية يف الدستور اجلديد        

نني احملليـة،   ، يف إدراج أحكام االتفاقية يف القـوا       ١٩٩٠منذ التصديق على االتفاقية يف عام       
  . ألن عملية االستعراض احلالية يقوم هبا الرجال من ألفها إىل يائهاوقلقه أيضاً

ث اللجنة الدولة الطرف على الشروع دون إبطاء يف إدراج أحكام االتفاقية يف    حت  -١٢
الدستور اجلديد ويف املنظمة القانونية احمللية من أجل إنفاذ االتفاقية بشكل مباشر بوصفها             

وتوصي اللجنـة بإشـراك مجيـع       . اس للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       األس
اجلهات ذات املصلحة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق املرأة، مشاركة فعالة             

  .يف عملية االستعراض الدستوري
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  القوانني التمييزية    

 القانونية املعمـول هبـا يف       تعرب اللجنة عن قلقها ألن بعض األحكام واإلجراءات         -١٣
الدولة الطرف متيز ضد املرأة أو جتسد قوالب منطية جنسانية سلبية، منها ما هو يف استمارات                
تسجيل امليالد وإصدار شهادة امليالد؛ وطلب اجلنسية املقدم مـن مـواطين الكومنولـث؛              

هـم دون الثامنـة     وتسجيل الزواج؛ ويف أولوية موافقة األبوين على الزواج بالنسبة إىل من            
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب التـشريع         . عشرة؛ وإجراء طلب جواز السفر للطفل     

 يف هذا اجملال والتأخر يف سن تشريع ملكافحة التحرش اجلنـسي وقـانون ملكافحـة االجتـار                
  .األشخاص وتعديل أحكام اجلرائم اجلنسية يف القانون اجلنائيب

  :الطرف إىل ما يليتدعو اللجنة الدولة   -١٤
أن تستعرض بانتظام قوانينها وأنظمتها من أجل تعديل األحكام التمييزية            )أ(  

 ١٣املذكورة يف الفقـرة     تلك  اجلنسانية املوجودة يف قوانينها وأنظمتها اإلدارية، مبا فيها         
  ؛ منها٢ ةلمادل ، هبدف ضمان االمتثال التام ألحكام االتفاقية، وفقاًأعاله

ن، دون تأخر، قوانني بشأن التحرش اجلنسي يف العمل، واالجتار          أن تس   )ب(  
  .باألشخاص وأن تعدل األحكام املتعلقة باجلرائم اجلنسية يف القانون اجلنائي

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية للشكوى تتيح للنساء اإلبالغ عن حاالت              -١٥

زاء ارتفاع تكاليف تقدمي الشكاوى مبوجب الفصل األول من الدستور، وألن النساء            التمييز، وإ 
الالئي يقعن ضحايا للعنف اجلنساين، ال سيما لالعتداءات اجلنسية، عادة ما يواجهن حملفـني              

  .متحاملني ذوي مواقف منطية جتاه املرأة مما قد تؤدي إىل تربئة اجلناة بغري وجه حق
  :ولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الد  -١٦

من الوصول إىل هذه    لنساء  متكني ا رص على   واحللشكاوى  لآلية  إنشاء    )أ(  
  ؛نقوقهحل متييز وانتهاكات بتكلفة مقدور عليها لإلبالغ عما يتعرضن له منيسر واآللية ب

سبيل فعال للوصول إىل العدالة، مبا يف ذلك        على  لنساء  كفالة حصول ا    )ب(  
  عند االقتضاء؛هلن انونية عرب تقدمي املعونة الق

 عن الشهود عليـه، يف  لعنف، فضالًالضحايا ل  النساء   عرض ت كفالة عدم   )ج(  
النظام القانوين أو املواقف النمطية     حاالت التمييز على أساس اجلنس لإلضرار بسبب سري         

  .ألعضاء هيئة احمللفني

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
راض الوظيفي لشعبة الشؤون اجلنـسانية واألسـرية يف         بينما ترحب اللجنة باالستع     -١٧

 وما تبع ذلك من حتسن من حيث إعادة اهليكلة والزيادة ٢٠٠٩وزارة التنمية االجتماعية عام  
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يف الوظائف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية املوارد املالية والبشرية املخصصة لـشعبة              
ة بالعنف املرتيل يف الوزارة، وإزاء نقص التـدريب        الشؤون اجلنسانية واألسرية وللوحدة املعني    

واللجنة قلقة كذلك إزاء التأخر يف وضع السياسة وخطة العمل          . املخصص للموظفني اجلدد  
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجـود        . الوطنيتني الشاملتني بشأن املساواة بني اجلنسني     

  .طرفمؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يف الدولة ال
بشأن األجهزة الوطنية الفعالة    ) ١٩٨٨(٦إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         -١٨

والدعاية، وباإلرشادات الواردة يف منهاج عمل بيجني بشأن الشروط الضرورية لفعاليـة            
  :عمل اآلليات الوطنية، فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يلي

سرية والوحدة املعنيـة بـالعنف      تعزيز قدرة شعبة الشؤون اجلنسانية واأل       )أ(  
املرتيل، مبا يف ذلك عرب تقدمي املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة الكافيـة، مـع توضـيح          

وضع تشريعات وتدابري سياسة عامة يف جمال املساواة        املسؤوليات وحتديدها بدقة، من أجل      
  ؛ وتنفيذها املشورة بشأهنا، وتنسيق ورصد إعدادهاوإسداءبني اجلنسني، وتنفيذها، 

اإلسراع باستكمال واعتماد سياسة وطنية شاملة قائمة على النتائج متعلقة            )ب(  
باملساواة بني اجلنسني، وخطة عمل متعلقة هبا تشمل مؤشرات وأهداف حمـددة، علـى أن    
تتضمن هذه السياسة وهذه اخلطة استراتيجية فعالة بشأن املساواة بني اجلنسني على أساس             

وصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، مبشاركة مجيع اهليئـات           االتفاقية، والت 
  ذات الصلة التابعة جلهاز الدولة وبالتشاور مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛

لمبـادئ  لالنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً            )ج(  
، وأمـني   )مبادئ باريس ( حقوق اإلنسان املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية       

سلطة النظر يف الشكاوى املقدمة من النساء   ب  للنساء أو هيئة متخصصة أخرى تتمتع      مظامل
سلطة إبـداء الـرأي وتقـدمي    ب واملكفولة هلن،الالئي يدَّعني فيها انتهاك حقوق اإلنسان  

  .توصيات بشأن هذه الشكاوى

  ةالقوالب النمطية واملمارسات التمييزي    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار القوالـب النمطيـة واملعـايري الثقافيـة                 -١٩

واملمارسات التقليدية السلبية فيما خيص األدوار واهلويات املتعلقة بالنساء والرجال يف األسرة            
واجملتمع، واليت تنال من املكانة االجتماعية للمرأة وتعوق مشاركتها يف مجيع مناحي احليـاة              

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن هذه املعتقدات السلبية واملمارسات الضارة          . على قدم املساواة  
هلا أثر سليب يف اإلعمال التام حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة وتساهم يف ترسيخ التمييز والعنف 

  .ضد املرأة
 مستدامة  تدابرياختاذ   و استراتيجية شاملة إىل اعتماد    اللجنة الدولة الطرف     تدعو  -٢٠

متيز اليت  الضارة   التقليدية واملمارسات   واملعتقدات  السلبية القوالب النمطية للتصدي إىل   
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وينبغي أن تـشمل    . من االتفاقية ) أ(٥و) و(٢اً للمادتني   لقضاء عليها، وفق  اضد املرأة، و  
التوعية وتنظيم محالت تثقيفية للجمهور بشأن املوضوع، مـع اسـتهداف           هذه التدابري   

 والنساء والقادة السياسيني واجملتمعيني، ومسؤويل احلكومة واملمارسني يف امليدان،          الرجال
  .مبا يف ذلك عرب استخدام املناهج الدراسية ووسائط اإلعالم

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
تالحظ اللجنة أن التدابري اخلاصة املؤقتة ستناقش أثناء املشاورات املتعلقة بالـسياسة              -٢١

مساواة بني اجلنسني، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم اعتزام الدولة الطرف تطبيـق             الوطنية لل 
هذه التدابري حيث ارتأت بدال من ذلك االعتراف تدرجييا بتكافؤ الفرص بالقـضاء علـى               

  .القوالب النمطية مع مرور الوقت
 بـني   الفعليـة تحقيق املساواة   لحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات          -٢٢
 وفقاً  ، يف القطاعني العام واخلاص،    ، بسبلٍ منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتة      والنساءل  االرج

الـصادرة عـن    ) ٢٠٠٤(٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١للفقرة  
  .اللجنة

  العنف ضد املرأة    
علـق  ، والربوتوكول الوطين املت   )٢٠١٠(ترحب اللجنة باعتماد قانون العنف املرتيل         -٢٣

، وبصياغة خطة عمل استراتيجية وطنية ملنع العنف   )٢٠١١(بالعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي     
اجلنساين، واحلماية منه واملعاقبة عليه، ولكنها تالحظ بقلق ارتفاع حاالت العنف ضد املرأة،             

ـ     . مبا يف ذلك العنف املرتيل، واالعتداء اجلنسي، وزنا احملارم         ذلك وتعرب اللجنة عن قلقها ك
إزاء اإلنفاذ احملدود لقانون العنف املرتيل؛ والثغرات املوجودة يف القوانني املتعلقة بالعنف ضد             
املرأة، ال سيما تلك املتعلقة بعدم جترمي االغتصاب الزوجي وتعريف االغتصاب باملعىن الضّيق؛  

عني وأفراد  وعدم كفاية الوعي والتدريب فيما خيص العنف ضد املرأة يف أوساط القضاة واملد            
الشرطة والعاملني يف جمال الصحة؛ وعدم اشتغال اخلط املباشر ملكافحـة العنـف املـرتيل؛               
وضعف تصنيف البيانات املتاحة عن العنف ضد املرأة؛ وورود معلومات تفيد بأن اإلبـالغ              
 عن حاالت العنف اجلنساين ال يبلغ عنها مبا فيه الكفاية بسبب العوامل االجتماعية والثقافية             

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء االرتفاع الشديد للتحرش اجلنـسي يف مكـان              . السائدة
  .العمل ويف اجملتمع قاطبة وغياب قوانني يف هذا الصدد

فإهنا بشأن العنف ضد املرأة،     ) ١٩٩٢(١٩إذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم          -٢٤
  :حتث الدولة الطرف على القيام مبا يلي

جيل بوضع اللمسات األخرية على خطة العمل االستراتيجية الوطنية         التع  )أ(  
  اخلطة قريباً؛هذه ملنع العنف اجلنساين واحلماية منه واملعاقبة عليه لكي تعتمد 
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ضمان التطبيق الصارم لقانون العنف املرتيل والربوتوكول الوطين املتعلق           )ب(  
  بالعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي؛

 املتعلق باجلرائم اجلنسية واإلجراءات املرافقـة  الفصلتعديل استعراض و   )ج(  
  أشكال العنف ضد املـرأة،    جلميع   بشكل كامل هلا يف القانون اجلنائي من أجل التصدي        

 وجترمي االغتـصاب الزوجـي دون       مبراجعة األحكام املتعلقة بالعنف اجلنسي    مبا يف ذلك    
  ؛معلومزمين يف ظرف شروط مسبقة، 

ميع بيانات شاملة بشأن العنف ضد املرأة، مصنفة حـسب          حتصيل وجت   )د(  
 لالستنتاجات واستخدامها اجلنس والسن والعالقة بني الضحية واجلاين وإجراء حتليل دقيق  

  كافحة العنف ضد املرأة؛مل سياسات وتدابري يف صياغة
تشجيع اإلبالغ عن العنف املرتيل واجلنسي ضد النساء والبنات وضمان            )ه(  
  رير ومالحقة اجلناة واحلكم عليهم؛لفعال يف مجيع هذه التقاالتحقيق ا
  تدابري ترمي إىل تزويـد     باختاذتعزيز برامج مساعدة الضحايا ودعمهم        )و(  

، مبا يف ذلك خـدمات الـصحة         والدعم الطيب  ضحايا العنف ضد املرأة باملعونة القانونية     
  قتضاء؛خدمات إعادة التأهيل، حسب اال عن فضالً واملأوى العقلية،

 مبا فيـه العنـف املـرتيل        ،تقدمي تدريب شامل بشأن العنف ضد املرأة        )ز(  
 لفائدة املهنيني العاملني يف هذا اجملال، مبا يف ذلك التدريب الـذي يـستهدف               ،واجلنسي

القضاة، واملدعني العامني، واحملامني وأفراد الشرطة بشأن تطبيق أوامر احلمايـة مبوجـب        
دريب العاملني يف اجملال الصحي على اإلجراءات املوحدة للتعامل         قانون العنف املرتيل وت   

  مع الضحايا بطريقة تراعي اجلوانب اجلنسانية؛
   العنف املرتيل؛لضحاياتفعيل اخلط املباشر   )ح(  
  .التعجيل باعتماد قانون شامل ملكافحة التحرش اجلنسي  )ط(  

  االجتار واالستغالل اجلنسي    
لدولة الطرف على بروتوكول بالريمو، غري أهنا قلقـة إزاء          ترحب اللجنة بتصديق ا     -٢٥

. غياب سياسات خاصة وقوانني شاملة بشأن االجتار بالبشر، مبا يف ذلك قوانني جترم االجتار             
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بارتفاع مستويات االعتداء واالسـتغالل             

ة واملرأة الشابة، مبا يف ذلك ارتفاع حاالت زنا احملـارم،           اجلنسيني، ال سيما فيما خيص الطفل     
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عـدم كفايـة القـوانني           . وبغاء األطفال واملقايضة باجلنس   

وتأسف اللجنة لقلة البيانات املتعلقـة باالجتـار واالسـتغالل          . والسياسات يف هذا الصدد   
 معاجلة العوامل االجتماعية واالقتصادية وكذا      اجلنسي، وقلة املعلومات عن اجلهود الرامية إىل      
  .التدابري الرامية إىل دعم ضحايا هذه االنتهاكات
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦
الجتار باألشخاص واالستغالل   لاعتماد قوانني وسياسات شاملة للتصدي        )أ(  

وقايـة ومالحقـة اجلنـاة      تعزيز آليات ال  ولالتفاقية وبروتوكول بالريمو،    اً  اجلنسي، وفق 
  ومعاقبتهم، واختاذ تدابري خاصة لدعم الضحايا؛

مجع وحتليل بيانات ومعلومات مصنفة حسب اجلـنس بـشأن االجتـار             )ب(  
  واالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء؛

تعزيز التدابري الرامية إىل التصدي للظروف اليت جتعل النساء والبنـات             )ج(  
إىل البغاء من قبيل الفقر وارتفاع البطالة؛ وحتـسني         اً  الجتار واليت قد تدفعهم أيض    ل عرضة

خدمات الدعم املقدمة إىل الضحايا وكذا اخلدمات املقدمة إىل النساء والبنات الراغبات            
  .يف اإلقالع عن البغاء من أجل إعادة دجمهم يف اجملتمع

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
حظ اللجنة حتسناً يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة مع مرور الوقـت              تال  -٢٧

، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء تدهور عدد النساء         ٢٠١٠وإنشاء اللجنة الربملانية النسوية يف      
املنتخبات لعضوية الربملان يف االنتخابات األخرية واحلكومة احلالية، وإزاء اخنفـاض عـدد             

روفات يف األحزاب السياسية وسيطرة الرجال على ميدان السياسة حيث تبـدو            القائدات املع 
وتعلن اللجنة عن قلقها إزاء عـزوف       . النساء مترددات يف املشاركة بسبب احلواجز الثقافية      

  . الدولة الطرف عن استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة اليت من شأهنا أن تسرع هبذه العملية
  : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة  -٢٨

القضاء على املمارسات التمييزية والتصدي للحواجز الثقافية اليت متنـع            )أ(  
املتناسب  مناصب اختاذ القرارات واملناصب اإلدارية، وكفالة التمثيل االرتقاء إىلاملرأة من  

   يف املناصب الرئيسية؛للنساء والرجال
  رية من النساء؛تشجيع األحزاب السياسية على ترشيح أعداد كب  )ب(  
تثقيف القيادة من خالل هتيئة بيئة متكينية قصد املشاركة السياسية للمرأة   )ج(  

  ؛ لألحزاب السياسيةالنسائيةالنسائية الشابة وتعزيز األجنحة 
 تـضمن   اليت التدابري اخلاصة املؤقتة، مبا فيها احلصص،        النظر يف اعتماد    )د(  

  .على قدم املساواةللمرأة التمثيل يف الربملان واحلكومة 

  التعليم    
  وإلزاميـاً  تعرب اللجنة عن تقديرها لكون التعليم االبتدائي يف الدولة الطرف جماناً            -٢٩

بيد أهنا قلقة إزاء استمرار احلواجز اهليكلية وغريها من احلواجز الـيت            . دون أي متييز جنساين   
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احلمل املبكر وأمومة املراهقـة     تعترض توفري تعليم جيد للبنات والنساء الشابات، مبا يف ذلك           
وتالحظ . واملواقف اجملتمعية، الناجتة عن ارتفاع معدل التسرب لدى البنات يف التعليم الثانوي    

اللجنة أيضاً بقلق أن متثيل النساء والبنات ناقص يف التخصصات التقنية وامليادين الدراسية اليت         
  .عادة ما يسيطر عليها الذكور

  :لة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدو  -٣٠
لـشابات إىل مجيـع      وصول البنات والنساء ا     املساواة الفعلية يف   ضمان  )أ(  

، ومنع تسرب البنات من املدارس وتعزيز جهود الدولة الطرف فيمـا            مستويات التعليم 
  خيص تشجيع النساء الشابات على العودة إىل املدرسة بعد احلمل؛

خليارات األكادميية واملهنية املتاحـة إىل  تكثيف اجلهود الرامية إىل تنويع ا     )ب(  
 مهنية غـري    لى اختيار ميادين تعليمية ومسارات    النساء واختاذ تدابري أخرى لتشجيعهن ع     

  .تقليدية، مبا يف ذلك من خالل تقدمي املنح والعالوات الدراسية العامة

  العمل    
 مع وجـود فـوارق      تالحظ اللجنة أن املعدل العام للبطالة مرتفع يف الدولة الطرف           -٣١

جنسانية شديدة، ال سيما يف املناطق الريفية حيث معدل البطالة يف صفوف النساء ضـعف               
وبينما ترحب اللجنة بتنقيح مرسوم احلد األدىن لألجـور، تالحـظ بقلـق             . معدل الرجال 

استمرار الفجوات يف األجور بني النساء والرجال، والفصل األفقي والعمودي بـني النـساء      
واللجنة قلقة  .  يف سوق العمل ومتركز النساء يف الوظائف املتدنية مهاراهتا وأجورها          والرجال

كذلك لعدم العمل بنظام إجازة األمومة املدفوعة األجر جلميع العامالت يف الدولة الطـرف،   
 شهراً من اخلدمة املستمرة ١٨ومن عدم إمكانية طلب إجازة األمومة يف القطاع العام إال بعد 

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وإن صـدقت علـى االتفاقيـات            . عمل نفسه مع رب ال  
بشأن ) ٢٠١١(١٨٩األساسية ملنظمة العمل الدولية، فإهنا مل تصدق بعد على االتفاقية رقم            

  .العمل الالئق للعمال املرتليني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢

لقضاء علـى الفـصل   ل اًحمددة زمنيوضع سياسات بأهداف ومؤشرات      )أ(  
 بني الرجال والنساء يف سوق العمل، مبا يف ذلك امليادين           الفعليةالوظيفي وحتقيق املساواة    

اليت يسيطر عليها الذكور يف العادة عرب تكثيف التدريب التقين واملهين؛ والتشجيع على             
فائـدة  عمل املرأة عموماً؛ وتوسيع نطاق وصول املرأة إىل القروض الصغرية مبعـدالت             

  متدنية لتمويل األعمال احلرة واألنشطة املدرة للدخل؛
 يف مرسوم احلد األدىن     ال تزال قائمة  إجراء تقييم ألي تفاوتات جنسانية        )ب(  

لألجور وغريه من القوانني والسياسات ذات الصلة من أجل سد الفجوة اجلنـسانية يف              
  األجور؛
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 النـساء العـامالت يف      تنقيح القوانني والسياسات لضمان منح مجيـع        )ج(  
القطاعني العام واخلاص إجازة أمومة مدفوعة األجر، مبا يف ذلك من خالل إزالة القيـود               

  املفروضة على االستفادة من إجازة األمومة على أساس مدة العمل؛
العمـل   بـشأن    ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )د(  
  .لعمال املرتلينيالالئق ل

  الصحة    
بيد أن اللجنة قلقة    . ترحب اللجنة بتدين معدالت وفيات األمومة يف الدولة الطرف          -٣٣

إزاء حمدودية إمكانية الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم األسـرة ممـا              
يؤدي، مثلما يتردد، إىل ارتفاع حاالت احلمل يف صفوف املراهقني واحلمل غري املرغـوب              

ة عن قلقها كذلك إزاء ارتفاع معدالت اإلجهاض غري املأمون وما يعقب            وتعرب اللجن . فيه
ذلك من تعقيدات قد جتد ما يفسرها يف قانون اإلجهاض املقّيد الذي يؤدي بالنساء إىل طلب       

. عمليات اإلجهاض غري املأمون وغري القانوين، ورمبا إىل قتل الرضيع يف بعـض احلـاالت              
ث اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري بوجود عدد كـبري          وتالحظ اللجنة أيضاً تزايد تأني    

  .غري متناسب من النساء الشابات املصابات بالفريوس
بشأن املـرأة   ) ١٩٩٩(٢٤التفاقية والتوصية العامة رقم      من ا  ١٢للمادة  اً  وفق  -٣٤

  :والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي
يف  واإلجنابية املتاحة للنساء والبنات، مبا        الصحة اجلنسية   خدمات حتسني  )أ(  

   ؛ الوصول اجملاين واملالئم إىل خدمات منع احلملبضمانذلك 
تعزيز التثقيف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، ال سيما من خالل إجـراء              )ب(  

محالت واسعة للتوعية، وباألخص للوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيه ومن اإلصابات             
اإليدز وإدراج  /مراض املنقولة عرب االتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري          واأل

  التثقيف اجلنسي املالئم حسب السن يف مجيع املستويات الدراسية؛
ضمان إتاحة املرافق الصحية للنساء والبنات الالئي يعانني من تعقيدات            )ج(  

  ؛بسبب عمليات اإلجهاض غري املأمون
 يف إمكانية مراجعة القانون املتعلق باإلجهاض بسبب حاالت احلمل    النظر  )د(  

هبدف إزالة األحكام املتعلقة بالعقوبات املفروضة على النـساء الـاليت            غري املرغوب فيه  
بـشأن املـرأة    ) ١٩٩٩(٢٤اً مع التعليق العام للجنة رقـم        يلجأن إىل اإلجهاض، متاشي   

  . والصحة

  املرأة الريفية    
نة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل احلد من الفقر يف األرياف، ترحب اللج  -٣٥

ولكنها تالحظ بقلق أن املرأة الريفية متضررة من الفقر والبطالة والعنف اجلنساين بشكل غري              
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 كان عمرها، مبا يف ذلك املرأة ذات اإلعاقة الـيت تعـاين             ذلك أن املرأة الريفية أياً    . متناسب
إىل فرص تطوير    و  إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية،    إمكانية حمدودة للوصول  ب تتمتعمرتني،  

 مشاركتها يف صنع القـرار     عن أن    فضالً ، وإىل العدالة واملعونة القانونية    املهارات والتدريب، 
حاالت األسر املعيشية اليت ترأسها نساء الـيت  ارتفاع  إزاء تشعر اللجنة بالقلق أيضاً  و. متدنية

وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك للتعرض املرأة الريفية بوجه         .  ال موجب له    حرماناً تعاين أيضاً 
  .خاص آلثار الكوارث الطبيعية كما كان احلال يف إعصار إيفان وإعصار إمييلي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٦
تعزيز الربامج الرامية إىل التصدي إىل الفقر والبطالة يف صفوف املـرأة              )أ(  

سيما يف أوساط النساء ربات األسر املعيشية وضمان حتسني سبل وصول املرأة            الريفية، ال 
الريفية إىل الرعاية الصحية، واخلدمات االجتماعية وإىل نظام العدالة مع وضـع بـرامج              
هادفة لفائدة النساء الالئي يعانني التمييز املتعدد بسبب التقدم يف السن واإلعاقة، مبـا يف               

  يادة الوصول إىل شبكات األمان االجتماعي؛ذلك عرب ز
لربامج املتعلقـة   وضع وتنفيذ السياسات وا   احلرص على االستناد، لدى       )ب(  

آثار تغري املناخ وغري ذلك من      احلد من    والتصدي للكوارث الطبيعة و    بالتأهب للكوارث 
 سـيما    ال  وإىل تعميم مراعاة شواغل النساء،     شامل جنساين حتليلإىل   ،حاالت الطوارئ 

  . املرأة الريفيةشواغل

  املرأة الالجئة    
إذا كانت الدولة الطرف تستضيف حالياً عدداً صغرياً جداً من الالجئني، فإن اللجنة               -٣٧

 ألن يزداد عدد ملتمسي اللجوء بسبب تصاعد حركات اهلجرة           كبرياً تالحظ أن مثة احتماالً   
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنـة عـن        . يبخارج اإلقليم واالجتار باملهاجرين يف البحر الكاري      

قلقها من عدم انضمام الدولة الطرف إىل االتفاقيات الدولية املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي               
  .اجلنسية، ولعدم امتالكها أي قانون وطين لالجئني أو إجراء وطين خاص باللجوء

اصة بوضـع   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية اخل            -٣٨
، واالتفاقية اخلاصة بوضع األشـخاص      ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١الالجئني لعام   

 ،١٩٦١، واتفاقية خفض حاالت انعـدام اجلنـسية لعـام           ١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام    
  .وضع قانون وطين لالجئني وإجراء وطين خاص باللجوءبو

  الزواج والعالقات األسرية    
القوالب النمطية التقليدية املتعلقة باملرأة فيما خيص دورها        تالحظ اللجنة بقلق سواد       -٣٩

يف األسرة وبعض األحكام القانونية اليت تعزز هذه النظرة، من قبيل اشتراط اسم األب فقـط      
وتالحظ اللجنة أيضاً، وفقـاً لتقريـر الدولـة         . يف خمتلف االستمارات والشهادات اإلدارية    

وتالحظ أيضاً أن قانون ملكية املـرأة  . ات الزواج العريفالطرف، احلالة اهلشة للمرأة يف عالق 
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ا وأهنما يف حاجـة إىل تنقـيح    مهقد تقادم عهد  ) ١٩٠٣(وقانون الزواج   ) ١٨٩٦(املتزوجة  
وتالحظ اللجنة بقلق كذلك أن العديـد مـن      . لكي يتناسبا مع السياق احلايل بشكل أفضل      

 ما تواجه األمهات العازبات حتـديات يف        يتحملون مسؤولياهتم األبوية، وأن كثرياً     اآلباء ال 
  .استالم نفقة الطفل اليت تعد يف حد ذاهتا مبلغاً زهيداً جداً

      ة وكـذا إىل توصـيتها العامـة   ـ من االتفاقي  ١٦ة إىل املادة    ـري اللجن ـإذ تش   -٤٠
   بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية، توصي الدولةَ الطـرف         ) ١٩٩٤(٢١رقم  
  :ليمبا ي

 أدوار النساء   إزاء النمطية   املواقفز جهودها من أجل القضاء على       يتعز  )أ(  
ل األحكام القانونية واالستمارات اإلدارية     يوالرجال يف األسرة عرب محالت التوعية؛ وتعد      

ز احلماية والدعم لفائـدة النـساء يف   ياليت متيز ضد املرأة فيما خيص احلياة األسرية؛ وتعز     
  ؛ة العرفيةالعالقات الزوجي

) ١٩٠٣(وقانون الزواج   ) ١٨٩٦(تعديل قانون ملكية املرأة املتزوجة        )ب(  
جلعل هذين القانونني متفقني مع االتفاقية وإزالة األحكام التمييزية ضد املـرأة يف احليـاة            

  األسرية؛
، هبدف التشجيع على املسؤولية املتبادلـة       نبويلأل التثقيف املقدم تعزيز    )ج(  

   خيص رعاية األطفال واإلنفاق عليهم؛لألبوين فيما
استعراض القوانني واإلجراءات املتعلقة بالنفقة على األطفال والتعجيـل           )د(  
 تزويد األمهات العازبات مبا يكفي من النفقة اخلاصة باألطفـال  لضمان التحديات   مبعاجلة

  .ويف الوقت املناسب

  الربوتوكول االختياري لالتفاقية    

لدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية     تشجع اللجنة ا    -٤١
  .يف أقرب وقت ممكن لكي يتسىن التمتع الكامل باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
فيد بصورة كاملة، لدى تنفيذها التزاماهتـا       أن تُ الطرف على   حتث اللجنة الدولة      -٤٢

إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب مبوجب االتفاقية، من  
  .إىل الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  نشر املالحظات اخلتامية    
 قـصد  غريناداتطلب اللجنة توزيع هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف           -٤٣

، والربملـانيون، واملنظمـات     يونن احلكوميون، والسياس  توعية الناس، مبن فيهم املسؤولو    
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 لضمان املساواة للمرأة حبكم     اليت اختذت النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات      
وتوصي اللجنة بأن   . القانون وحبكم الواقع، وباخلطوات اإلضافية الالزمة بذلك اخلصوص       

وتشجع اللجنة الدولة   . ات احمللية يتم نشر املالحظات اخلتامية أيضاً على مستوى اجملموع       
الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسـع، وال سـيما يف               . اخلتامية
وإعـالن  صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصيات العامة للجنة،          

ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بـشأن            
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي         : ٢٠٠٠املرأة عام   "موضوع  
  ".والعشرين

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
ك حقوق اإلنـسان الدوليـة      تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل صكو         -٤٤

من شأنه أن يعزز متتع املرأة مبا هلا من حقوق إنسان وحريات أساسية              )١(الرئيسية التسعة 
 النظر يف املصادقة على     وبالتايل تشجع اللجنة الدولة الطرف على     . يف مجيع جوانب احلياة   

يع أشكال التمييز   االتفاقية الدولية للقضاء على مج     اليت مل تنضم إليها بعد، وهي        املعاهدات
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو             و العنصري
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأو املهينة الالإنسانية

 مـن   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص     واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و     
  .االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مدها، يف غضون عامني، مبعلومات خطية عـن               -٤٥

) و(و) ج(و) أ(٢٤ و ١٨ لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرتني         اخلطوات اليت اختذهتا  
  .أعاله) ط(و) ح(و

  املساعدة التقنية    
الطرف على النظر يف االستعانة بالتعاون واملساعدة التقنية،        تشجع اللجنة الدولة      -٤٦

مبا يف ذلك من مصادر دولية، لدى وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إىل تطبيق التوصيات              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل زيـادة تعزيـز          . املذكورة أعاله واالتفاقية ككل   

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )١(
القضاء على مجيع أشكال    والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية           

التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية                 
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛               أو

 .شخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األ
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نظومة األمم املتحدة، مبا فيها هيئة األمـم        تعاوهنا مع الوكاالت والربامج املتخصصة يف م      
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وشعبة اإلحصاءات، وبرنامج األمم املتحدة           
اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، ومنظمـة            

سان ومفوضية األمم املتحدة    الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن       
  .السامية حلقوق اإلنسان

  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني املشاركة الواسـعة مـن جانـب مجيـع                -٤٧

على ، يف نفس الوقت،     اد تقريرها الدوري املقبل والعمل    الوزارات واهليئات العامة يف إعد    
  . النسائية ومنظمات حقوق اإلنساناستشارة جمموعة متنوعة من املنظمات

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد على املشاغل املعـرب عنـها يف هـذه                 -٤٨
.  من االتفاقية١٨مبوجب املادة الذي تقدمه املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل  

  .٢٠١٦ ايرفرب/شباطوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقـارير              -٤٩

، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقـدمي وثيقـة          املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   مبوجب  
أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت وافق عليها االجتماع اخلامس املشترك            

 ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران يئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان يف         اهلني جلان   ب
)HRI/GEN/2/Rev.6  وجيب أن تطبق املبادئ التوجيهية إلعـداد التقـارير         ). ، الفصل األول

 ٢٠٠٨ ينـاير /كانون الثايناخلاصة مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف   
)A/63/38 املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقة      باالقتران مع ،  )ء األول، املرفق األول   ، اجلز 

وهذه املبادئ التوجيهية تشكل معاً املبادئ التوجيهيـة املنـسقة إلعـداد          . أساسية موحدة 
وجيـب أال تتجـاوز     . التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

 صفحة، يف حني جيب أن ال تتجاوز الوثيقـة األساسـية            ٤٠دة بعينها   الوثيقة اخلاصة مبعاه  
  . صفحة٨٠املوحدة 

        


