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

 الدورة السادسة واألربعون
       ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠-١٢

 يف حال عدم وجود تقارير أولية ودورية واألسئلة القضايا قائمة  
  

 غرينادا  
  

 الثامنـة  دورهتـا  يف اللجنـة  اختذتـه  الـذي  للقـرار  وفقـا  الدورة، قبل ملا العامل الفريق قرر  
 تقـدم  مل العـضو  الدولـة  أن إىل ونظـرا  ،)٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ١ - مـايو /أيـار  ١٤( والثالثني
 القائمـة  إعـداد  يباشـر  أن الدوريـة،  تقاريرهـا  عـن  فضال ،١٩٩١ عام موعده يف األويل تقريرها
 .واألسئلة للقضايا احلالية

  
 عامة حملة

ــى  - ١ ــضاح يرجـ ــدم ســـبب إيـ ــة ةموافـــا عـ ــاريرو األويل بـــالتقرير اللجنـ ، الالحقـــة التقـ
 إعـداد  أجل من اآلن حىت جهود من بذل ما بيان ويرجى .االتفاقية من ١٨ املادة تقتضيه كما

 شـعبة و اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  مـن  املساعدة طلب يف الطرف الدولة فكرت وهل .التقارير
 اللجنـة  تقريـر  إعـداد  بغـرض  املتحـدة  مـم األ ملنظومـة  تابعـة ال اهليئـات  من وغريها باملرأة النهوض
   ممكن؟ وقت أقرب يف وتقدميه املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية
 املنــسقة التوجيهيــة للمبــادئ وفقــا البلــد، عــن ووقائعيــة عامــة معلومــات تقــدمي يرجــى  - ٢

 االتفاقيــة افيهــ مبــا اإلنــسان، حلقــوق الدوليــة املعاهــدات تقتــضيها الــيت التقــارير بتقــدمي املتعلقــة
)HRI/GEN/2/Rev.6.(   
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 البيانات مجع

 وبيـان  عـام،  بـشكل  البلـد  يف وحتليلـها  البيانـات  مجـع  حالـة  عن معلومات تقدمي ُيرجى  - ٣
 تعتـزم  كيـف  بيـان  ويرجـى  .اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة  البيانـات  هـذه  مجع يتم مدىإىل أي   
 احلــضرية/الريفيــة طقــةواملن والعمــر اجلــنس نــوع حــسب مــصنفة بيانــات مجــع حتــسني احلكومــة
 الـربامج  ووضـع  الـسياسات  صـنع  عمليـة  دعـم  أجـل  مـن  االتفاقيـة  تـشملها  الـيت  اجملاالت بشأن
  .االتفاقية تنفيذ يف احملرز التقدم وقياس

  
  احمللية والسياسات القوانني يف أحكامها وإدراج لالتفاقية القانوين املركز

 التمييـز  ُتعـرِّف  العامـة  بالسياسات بيانات أو قوانني أي هناك كانت إذا ما بيان يرجى  - ٤
 أي يـشمل  كـي  يكفـي  مبـا  واسعا التعريف كان إذا ما توضيح يرجى وجدت، فإن .املرأة ضد
 يرجـى  كمـا  .الرجـل  مـع  باملقارنـة  املـرأة  معاملـة  يف اخـتالف  عنـه  ينجم أو اختالفا يسبب فعل
هـات فاعلـة عامـة أو خاصـة،         ا ج هبـ  تقـوم  الـيت  األعمـال  يـشمل  التعريـف  هـذا  كان إذا ما بيان
 .املباشر وغري املباشر التمييز على يشتمل كان إذا وما

 بيـان  يرجـى  كمـا  .احمللـي  القانوين النظام يف االتفاقية مركز عن معلومات تقدمي يرجى  - ٥
 إىل االحتكـام  فيهـا  مت حاالت هناك كانت إذا وما املباشر، للتطبيق قابلة االتفاقية كانت إذا ما

ــ ــشر مت وهــل .احملــاكم يف ةاالتفاقي ــة ن ــسليط االتفاقي ــضوء وت ــا ال ــوعِّ حنــو علــى عليه ــرأة يي  امل
  حبقوقها؟

 املـرأة  ضـد  التمييـز  أفعـال  علـى  تفـرض  جـزاءات  أي هناك كانت إذا ما توضيح يرجى  - ٦
 واخلـدمات  والعمالـة  التعليم من االستفادة فرص خيص فيما سيما وال اجملتمع، قطاعات كل يف

 أيـضا  ويرجـى  .الفعلـي  تطبيقهـا  وعن اجلزاءات هذه طبيعة عن معلومات تقدمي ىويرج .الطبية
  .حقوقهن انتهكت الاليت للنساء املتاحة االنتصاف سبل عن معلومات تقدمي

 األعـراف  تغـيري  تتنـاول  اليت األخرى الربامج أو التشريعات عن معلومات تقدمي يرجى  - ٧
   .التمييز هذا تكريس إىل أو رأةامل ضد التمييز إىل تؤدي اليت واملمارسات

  
 باملرأة بالنهوض املعنية الوطنية األجهزة    

 التنميـة  لـوزارة  التابعـة  واألسـرية  اجلنـسانية  الـشؤون  شـعبة  ووظائف مركز بيان يرجى  - ٨
 أي عــن معلومــات تقــدمي ويرجــى .موظفيهــا وملــالك لتمويلــها احلــايل واملــستوى االجتماعيــة،

 لتعزيـز  أنـشئت  املظـامل،  ألمـني  مكتـب  أو جلنـة  قبيـل  مـن  رى،أخـ  مؤسـسات  أو خاصـة  أجهزة
 ويرجـى  .االتفاقيـة  تنفيـذ  علـى  لإلشـراف  أو/و املـرأة،  حقـوق  فيها مبا اإلنسان، حقوق ومحاية
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 بالنـهوض  املعنيـة  الوطنيـة  األجهـزة  لتزويـد  اختاذها تعتزم أو احلكومة تتخذها اليت التدابري شرح
 .بـشرية الو اليةامل واردامل من يكفي ومبا القرارات، صنع على اتعينه قدرات من يكفي مبا باملرأة
 علـى  دأبـت  الـذي  الـدور  وبيـان  ومهامهـا  العـام  التعليم جلنة مركز عن معلومات تقدمي ويرجى
  .لالتفاقية الترويج يف به القيام

  
 العمل وخطط الربامج

 يتعلـق  فيمـا  ةوطنيـ  عامـة  سياسـة  وضع صوب احملرز التقدم عن معلومات تقدمي يرجى  - ٩
 فـضال  الفقـر  مـن  احلـد  السـتراتيجية  ورقـةٍ  صـياغة  متت إذا ما بيان ويرجى .اجلنسانية بالشؤون

ــة خطــة عــن ــة، اســتراتيجية إمنائي  جنــساين منظــور علــى تــشتمالن مــدى أي إىل وشــرح وطني
  .االتفاقية أحكام وتعكسان

  
 املؤقتة اخلاصة التدابري

ــدابري توضــيح يرجــى  - ١٠ ــةامل اخلاصــة الت ــا وجــدت، إن املعتمــدة، ؤقت ــرة وفق ــن ١ للفق  م
 إجـراءات  شـكل  اختـذت  سـواء  اللجنة، عن الصادرة ٢٥ العامة والتوصية االتفاقية من ٤ املادة

ــة ــق ذلــك، غــري أو إجيابي ــرأة الرجــل بــني املــساواة لتحقي ــع علــى وامل  كــل ويف املــستويات مجي
 هـذه  تـسعى  الـيت  املـساواة  معـد  أوجـه  عـن  معلومـات  إيـراد  ويرجـى  .العـام  القطـاع  مؤسسات
 .ورصدها التدابري هذه إنفاذ يتم كان إذا وعما تقوميها، إىل التدابري

  
 الثقافية واملمارسات النمطية القوالب

 تنـشئة  ممارسـات  فيهـا  مبـا  والتقليديـة،  الثقافيـة  املمارسـات  عـن  معلومـات  تقدمي يرجى  - ١١
 أثرهـا  حتديـد  خـصوصا  ويرجـى  اجملتمـع،  يف املـرأة  تقدم تعوق اليت العيش أساليب أو األطفال،

 التـدابري،  عـن  معلومـات  تقـدمي  ويرجى .العمالة ويف والتعليم املعيشية األسر يف املرأة حالة على
 تعزيـز  أو تنمـيط  إىل تـؤدي  الـيت  والثقافيـة  االجتماعيـة  األمنـاط  لتغـيري  اختـذت  الـيت  وجدت، إن

 .اديناملي هذه يف الرجل من مرتبة أدىن املرأة أن فكرة
  

 املرأة ضد العنف    

 ألحكـام  امتثالـه  وعـن  ٢٠٠١ لعـام  العـائلي  العنـف  قـانون  عـن  معلومـات  تقدمي يرجى  - ١٢
 العـائلي  بـالعنف  املتعلقـة  املوجزة اإلجراءات قواعد عن معلومات تقدمي أيضا ويرجى .االتفاقية
 هنـاك  كـان  إذا امـ  بيـان  ويرجـى  .املرأة ضد العنف ملكافحة اختذ آخر تدبري أو قانون أي وعن
 بيانـات  قاعدة هناك وهل .املرأة ضد العنف حلوادث اجلنس نوع حسب مصنفة بيانات قاعدة
 ذلـك  يف مبـا  ،تيـات والف النـساء  علـى  وأثـره  البـدين  العقاب حلوادث اجلنس نوع حسب مصنفة
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 يف الطـرف  الدولـة  تنظـر  هـل  املؤسـسات؟  مـن  وغريهـا  االحتجاز وأماكن واملدارس األسرة يف
  حظره؟ ويف البدين بالعقاب املتعلقة تشريعاهتا راضاستع

 العـائلي،  العنـف  ذلك يف مبا العنف، ضحايا للنساء املتاحة االنتصاف سبل بيان يرجى  - ١٣
ــة ســيما وال ــضاء إىل اللجــوء إمكاني ــادة وخــدمات الق ــل إع ــدمي ويرجــى .التأهي  معلومــات تق

 والفتيـات  النـساء  إليهـا  جـأ تل أن ميكـن  يتالـ  املالجـئ،  فيهـا  مبـا  الفعليـة،  األمـاكن  عن مستكملة
 هنـاك  كانـت  إذا مـا  وحتديد نطاقا، األوسع احمللي واجملتمع األسرة داخل العنف يواجهن عندما

 تقـدمي  يرجـى  الـصدد،  هـذا  ويف .املـرأة  ضـد  العنـف  مع للتعامل القانون إلنفاذ خاصة وحدات
 .اخلاصة االضحاي وحدةو العائلي بالعنف املعنية الوحدة عن معلومات

  
  البغاء يف واستغالهلن والفتيات بالنساء االجتار

 قــوانني العتمــاد الطــرف الدولــة تتخــذها الــيت التــدابري بــشأن معلومــات تقــدمي يرجــى  - ١٤
 االقتـصادي  االسـتغالل  ذلـك  يف مبـا  والفتيـات،  بالنـساء  االجتـار  ومنع ملكافحة عامة وسياسات
 معلومـات  تقـدمي  أيـضا  ويرجـى  .االجتـار  اسـا هبـذا   تقـوم أس   اليت الوكاالت جانب من واجلنسي

  .الفتيات الستغالل معاجلته مدى وبيان األطفال بإيذاء املتعلق الربوتوكول عن

 ضـد  العنـف  بـشأن  عامـة  سياسـات  أو تـدابري  أو قـوانني  أيـة  كانـت  إذا مـا  بيـان  يرجى  - ١٥
  .البغاء ميارسن الاليت النساء على تنطبق املرأة

  
 الدويل الصعيد على والتمثيل القرار عصن يف املشاركة

 وعـن  السياسية، األحزاب يف األعضاء للنساء املئوية النسبة عن معلومات تقدمي يرجى  - ١٦
 املـستويات  ويف اجلامعـات  يف ذلـك  يف مبـا  عامـة،  مناصـب  يـشغلن  الـاليت  للنـساء  املئويـة  النسبة
 لــضمان اختاذهــا املتــوخى ةدداحملــ التــدابري عــن معلومــات تقــدمي ويرجــى .العامــة لــإلدارة العليــا

 واهليئـة  احلكومـة  مـستويات  مجيـع  يف املـساواة  قـدم  وعلى كامل حنو على املرأة ومتثيل مشاركة
 العامـــة التوصـــية مراعـــاة مـــع الـــدويل، الـــصعيد علـــى وكـــذلك القـــضائية، واهليئـــة التـــشريعية

 بـشأن  ٢٣ العامـة  لتوصيةوا االتفاقية، من ٤ املادة من ١ الفقرة بشأن اللجنة عن الصادرة ٢٥
 الــاليت للنــساء املئويــة النــسبة عــن معلومــات تقــدمي ويرجــى .العامــة احليــاة يف املــرأة مــشاركة
 .٢٠٠٨ عام انتخابات يف شاركن
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 اجلنسية

 يف الرجـل  حلقـوق  مـساوية  حبقـوق  تتمتـع  املـرأة  كانت إذا عما معلومات تقدمي يرجى  - ١٧
 وضـعها  عـن  النظـر  بغض أطفاهلا، إىل هاحتويل أو هبا فاظاالحت أو تغيريها أو جنسيتها اكتساب
 تـؤثر  الـيت  االقتـصادية  أو الثقافيـة  أو االجتماعيـة  العوامـل  عـن  معلومات تقدمي ويرجى .العائلي
 .احلقوق هلذه املرأة ممارسة على

  
 التعليم

 االبتـدائي  التعلـيم  مبـستويات  االلتحـاق  معـدالت  عن مستكملة معلومات تقدمي يرجى  - ١٨
 .والعـايل  الثـانوي  املـستويني  يف اإلنـاث  فيهـا  تسود اليت الدراسة جماالت وعن والعايل والثانوي
ــساء تــسرب معــدالت إيــضاح ويرجــى ــع يف الن ــيم، مــستويات مجي  األســباب عــن فــضال التعل
 عــن ومعلومــات بيانــات تقــدمي يرجــى كمــا .التعلــيم عــن والنــساء الفتيــات النقطــاع الرئيــسية
 وعــن اإلعاقــة، ذوات والفتيــات والنــساء الريفيــة املنــاطق يف والفتيــات ساءالنــ تعلــيم مــستويات
  .التعليم من لالستفادة هلن املتاحة الفرص

ــة عــن معلومــات تقــدمي يرجــى  - ١٩ ــسي والتحــرش العنــف حال ــذ اجلن  هلمــا تتعــرض نيالل
 .القضايا هذه ملعاجلة املتخذة التدابري وعن املدارس يف الفتيات

 .االتفاقيـة  ألحكـام  امتثالـه  وعـن  ٢٠٠٢ لعام التعليم قانون عن معلومات تقدمي يرجى  - ٢٠
 .الفعلـي  تنفيـذه  وعـن  املراهقـات  األمهـات  برنامج عن مستكملة معلومات تقدمي أيضا ويرجى
 للفتيـات  التعلـيم  فـرص  لتـوفري  قـوانني  أو تـدابري  أيـة  اختذت احلكومة كانت إذا ما بيان ويرجى
 بعــد املدرســة إىل العــودة أو دراســتهن إمتــام هلــن يتــسىن لكــي املراهقــات واألمهــات احلوامــل
  .الوالدة

  
 العمالة

 مـشاركة  عـن  اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة  مستكملة إحصائية معلومات تقدمي يرجى  - ٢١
 ومزايـا  أجـور  مـن  عليـه  حتـصل  ما بني فوارق أي وجود عن ذلك يف مبا العاملة، القوة يف املرأة
 يف والرجــل املــرأة بــني متييــز أي هنــاك كــان إذا مــا توضــيح ويرجــى .الرجــل عليــه حيــصل ومــا

 والتحــرش التمييــز علــى للقــضاء أحكــام هنــاك كانــت إذا وعمــا والتوظيــف، التعــيني ممارســات
  .العمل مكان يف املرأة ضد والعنف اجلنسي

 غـري  القطـاع  يف يعملـن  الاليت للنساء املئوية النسبة عن وبيانات معلومات تقدمي يرجى  - ٢٢
 الطـرف  الدولـة  تتخـذها  الـيت  التدابري بيان ويرجى املرتل، يف أجر بدون يعملن والاليت نظاميال
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 احلالـة  ملعاجلـة  الطـرف  الدولـة  تتخـذها  الـيت  التـدابري  عـن  معلومات تقدمي يرجى كما .لدعمهن
 .العازبات األسر لربات واالجتماعية االقتصادية

  
 الصحة

 القطـاع  يف عـاملني  ومـن  صـحية  مرافـق  مـن  لنـساء ل يتوافر عما معلومات تقدمي يرجى  - ٢٣
 النـساء  ذلـك  يف مبـا  حيـاهتن،  دورة مراحـل  مجيـع  يف اخلاصة الصحية احتياجاهتن لتلبية الصحي
  .اإلعاقة وذوات املسنات

 خــدمات مــن املــرأة اســتفادة فــرص عــن ومــستكملة تفــصيلية معلومــات تقــدمي يرجــى  - ٢٤
 الــصحة جمــال يف التعليميــة والــربامج اخلــدمات ســيما وال التكلفــة، امليــسورة الــصحية الرعايــة
 والنــساء كاملراهقــات معينــة لفئــات توافرهــا ومــدى حمتواهــا ذلــك يف مبــا واجلنــسية، اإلجنابيــة
  .الريفيات

 حــاالت معــدل ارتفـاع  مــن للحـد  الطــرف الدولــة تتخـذها  الــيت التـدابري  شــرح يرجـى   - ٢٥
 خــدمات لتعزيــز اختــذت الــيت التــدابري عــن معلومــات تقــدمي ويرجــى .املراهقــات لــدى احلمــل
 األمهـات  ذلـك  يف مبـا  منها، الفتيات مجيع استفادة يضمن مبا النفسي واإلرشاد النفسية الصحة

 .اإلعاقة ذوات واألمهات هقاتااملر

 عامـة  وعـي  لزيـادة  البلـد  يف وضـعت  الـيت  والـربامج  اختـذت  الـيت  التـدابري  شـرح  يرجى  - ٢٦
 نقـص  فـريوس  سـيما  وال اجلنـسي،  االتصال طريق عن تنتقل اليت اضاألمر وآثار مبخاطر الناس
ــة ــشرية املناع ــدز/الب ــان ويرجــى .اإلي ــا بي ــن أي كــان إذا م ــذه م ــدابري ه ــستهدف الت ــساء ي  الن

 بفـريوس  املعنيـة  الوطنيـة  املديريـة  عن معلومات تقدمي يرجى كما .التحديد وجه على والفتيات
 والفتيـات  النـساء  ضـد  بالتمييز يتعلق فيما سيما وال رها،أث وحتديد اإليدز/البشرية املناعة نقص

  .املصابات
  

  واالقتصادية االجتماعية االستحقاقات

 االسـتفادة  فـرص  فيهـا  مبـا  عائلية، استحقاقات وجود مدى عن معلومات تقدمي يرجى  - ٢٧
 قـوق حب تتمتـع  املـرأة  كانـت  إذا وعما الصحي، والتأمني العقاري والرهن املصرفية القروض من

  .متزوجة غري أو متزوجة كانت سواء االستحقاقات هذه يف متساوية
  

 الريفية املرأة    

 حالـة  لتحـسني  احلكومـة  تنفـذه  برنـامج  أو اسـتراتيجية  أي عـن  معلومات تقدمي يرجى  -٢٨
 وحـصوهلا  العمـل  وفـرص  والتعليميـة  الـصحية  اخلـدمات  من استفادهتا ذلك يف مبا الريفية، املرأة



CEDAW/C/GRD/Q/5  
 

09-51330 7 
 

 خاصــــة عنايــــة إيــــالء مــــع القــــرارات، صــــنع يف ومــــشاركتها والقــــروض، األراضــــي علــــى
 االتفاقيـة  تكفلـها  الـيت  حقوقهـا  تعـي  الريفيـة  املـرأة  كانـت  إذا مـا  بيـان  ويرجـى  .املـسنات  حلالة
 املتاحـة  املـساعدة  أشـكال  هـي  ومـا  .الغـرض  لـذلك  تـنظم  إعالمية محالت هناك كانت إذا وما

 منظـور  إدمـاج  مت إذا عمـا  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  كمـا  الزراعي؟ القطاع يف تعمل اليت للمرأة
 الوطنيـة  العامـة  والـسياسات  الكـوارث  حـاالت  يف لإلغاثـة  الوطنيـة  االسـتراتيجيات  يف جنساين
  .املناخ لتغري السليب األثر مكافحة إىل الرامية

  
 القانون أمام املساواة

 القـانون  مبوجـب  الرجل مع املساواة قدم على تعامل املرأة كانت إذا ما توضيح يرجى  - ٢٩
 .احملـاكم  يف القانونيـة  وبأهليتـها  املمتلكـات  وإدارة العقـود  إلبـرام  القانونيـة  بأهليتـها  يتعلـق  فيما

 علـى  اجملانيـة  القانونيـة  اخلـدمات  علـى  احلـصول  بفرص تتمتع املرأة كانت إذا ما حتديد ويرجى
  .الرجل مع املساواة قدم
  

 العائلية العالقات

 القــانون أو املــدين، القــانون( العائليــة العالقــات حيكــم الــذي قــانونال ضــيحتو يرجــى  - ٣٠
 مـع  املـساواة  قـدم  علـى  تعامـل  املـرأة  كانـت  إذا مـا  توضـيح  ويرجـى  ).منـهما  مـزيج  أو العريف،
 الدولـة  تتخـذها  الـيت  املبادرات عن معلومات تقدمي أيضا ويرجى .القوانني هذه مبوجب الرجل
 .األراضـي  علـى  واحلـصول  اإلرث شـؤون  يف الرجـل  مـع  والفتـاة  أةاملـر  مساواة لكفالة الطرف
 مــن الــزواج إطــار خــارج املولــودات للفتيــات عمــا معلومــات تقــدمي يرجــى الــصدد، هــذا ويف

  .واإلرث اإلعالة حقوق
  

 ٢٠ املادة من ١ الفقرة وتعديل االختياري الربوتوكول

 لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  علـى  بالتـصديق  يتعلـق  فيما احملرز التقدم بيان يرجى  - ٣١
 ٢٠ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  تعديل قبول صوب احملرز التقدم بـيان أيضا ويرجى .إليه االنضمام أو
 .االتفاقية من

  


