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 القضاء على التمييز ضد املرأةب  املعنيةلجنةال
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثالثة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
 أولية ودوريةحال عدم وجود تقارير قائمة القضايا واألسئلة يف   
 دومينيكا  

قا للقرار الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة      قرر الفريق العامل ملا قبل الدورة، وف  
، ونظــرا إىل أن الدولــة العــضو )٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢ -ينــاير / كــانون الثــاين١٥(والــثالثني 

  يف، فــضال عــن تقاريرهــا الدوريــة، أن يباشــر ١٩٨٢تقــدم تقريرهــا األويل يف موعــده عــام   مل
 .إعداد القائمة احلالية للقضايا واألسئلة

 
  عامةحملة  

يرجى بيان سبب عدم موافاة اللجنة بأي تقرير أويل أو دوري، كما تنص علـى ذلـك     - ١
. ويرجى بيان ما بـذل مـن جهـود حـىت اآلن مـن أجـل إعـداد التقـارير                   .  من االتفاقية  ١٨املادة  

وهل نظرت الدولة الطرف يف طلب مساعدة من مفوضية حقوق اإلنسان، أو شـعبة النـهوض                
ئات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحـدة ليتـسىن هلـا أن تنتـهي يف أقـرب وقـت           باملرأة، أو أي هي   

ممكــن مــن إعـــداد وتقــدمي التقريــر الواجـــب رفعــه إىل اللجنــة املعنيـــة بالقــضاء علــى التمييـــز         
 املرأة؟ ضد
ويرجى تقـدمي معلومـات عامـة ووقائعيـة عـن البلـد، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة املنـسقة                   - ٢

لتقـــارير يف إطـــار املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان، مبـــا فيهـــا االتفاقيـــة  املتعلقـــة بتقـــدمي ا
)HRI/GENS/2/Rev.5.( 
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 مجع البيانات - ٢ 
إىل أي  ويرجى تقدمي معلومات عن حالة مجع البيانـات وحتليلـها يف البلـد بوجـه عـام،                   - ٣

مـة  حلكوويرجى إيضاح كيف تعتزم ا    .  البيانات مصنفة حسب نوع اجلنس      هذه مدى يتم مجع  
ــات مــصنفة حــسب    ــوع حتــسني مجــع بيان ــة اجلــنسن ــشأن  / والعمــر واملنطقــة الريفي احلــضرية ب

 ووضـع الـربامج وقيـاس       الـسياسات اجملاالت اليت تشملها االتفاقية مـن أجـل دعـم عمليـة صـنع               
 . تنفيذ االتفاقيةاحملرز يفالتقدم 

 
 ٢ و ١املادتان   
 يف القوانني والسياسات احملليةاملركز القانوين لالتفاقية وإدراج أحكامها   

عامــة ُتعــرِّف السياسات  كانــت هنــاك أي قــوانني أو بيانــات بالــ يرجــى إيــضاح مــا إذا - ٤
 يـشمل    كـي  فإن وجدت، يرجى بيان ما إذا كان التعريف واسعا مبـا يكفـي            . التمييز ضد املرأة  

 . الرجل يف معاملة املرأة باملقارنة مع أو ينجم عنه اختالفسبب اختالفاي فعلأي 
. يرجى تقدمي معلومات عن مركز االتفاقيـة إزاء الدسـتور والقـوانني الوطنيـة األخـرى                 - ٥

، وما إذا كانت هنـاك حـاالت مت فيهـا           املباشر ما إذا كانت االتفاقية قابلة للتطبيق        بيانويرجى  
 يـوعي و  وهل مت نشر االتفاقية وتسليط الضوء عليها على حنـ         . االحتكام إىل االتفاقية يف احملاكم    

 قوقها؟حباملرأة 
يرجــى بيــان مــا إذا كانــت هنــاك أي جــزاءات أو عقوبــات تفــرض علــى التمييــز ضــد   - ٦

ويرجى تقدمي معلومات عن طبيعة هـذه اجلـزاءات أو العقوبـات      . املرأة يف كل قطاعات اجملتمع    
اليت ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن سبل االنتـصاف املتاحـة للنـساء الـ            . وعن تطبيقها الفعلي  
 .انتهكت حقوقهن

 تغـيري املعتقـدات     الراميـة إىل  يرجى توفري معلومات عن التشريعات أو الربامج األخرى          - ٧
 .تكريس هذا التمييزإىل والعادات واملمارسات التقليدية اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة أو 

 
 ٣املادة   
 لنهوض باملرأةبا  املعنية الوطنيةاألجهزة  

ــا  - ٨ ــستوى احلــايل      يرجــى بي ــرأة وامل ــة اجملتمــع وشــؤون امل ن مركــز ووظــائف وزارة تنمي
ــها وملــالك موظفيهــا   خاصــة أو مؤســسات  أجهــزةويرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي   . لتمويل

أخرى، من قبيل جلنة أو مكتب ألمني املظامل، أنشئت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا                 
ويرجى شرح التدابري اليت تتخذها احلكومـة       . االتفاقيةأو لإلشراف على تنفيذ     /حقوق املرأة، و  
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تعينـها   مبـا يكفـي مـن قـدرات          لتزويد األجهزة الوطنية املعنية بالنـهوض بـاملرأة       أو تعتزم اختاذها    
 .من موارد مالية وبشريةمبا يكفي  صنع القرارات، وعلى

 
 ٤املادة   
 التدابري اخلاصة املؤقتة  

 أو غـري ذلـك،      ة إجيابيـ  إجـراءات  سواء اختذت شكل     املؤقتةة  اصاخلتدابري  اليرجى بيان    - ٩
لتحقيــق املــساواة بــني الرجــل  الــصادرة عــن اللجنــة، ٢٥وفقــا للتوصــية العامــة  ،عتمــدتالــيت ا

ويرجـى إيـراد معلومـات عـن        . واملرأة على مجيع املستويات ويف كـل مؤسـسات القطـاع العـام            
 هـذه   يـتم تنفيـذ   كـان    القـضاء عليهـا، وعمـا إذا         أوجه عدم املساواة اليت تسعى هذه التدابري إىل       

 .ورصدهاالتدابري 
 

 ٥املادة   
 املواقف النمطية واملمارسات الثقافية  

، إن عــيشال أســاليبتقليديــة، أو الثقافيــة والمارســات امل عــنيرجــى تقــدمي معلومــات  - ١٠
، إن وجـدت،    ريتـداب عـن ال  ويرجى تقدمي معلومـات     .  تعوق تقدم املرأة يف اجملتمع     وجدت، اليت 

 املـرأة  إىل تنمـيط أو تعزيـز فكـرة أن    لتغيري األمناط االجتماعية والثقافيـة الـيت تـؤدي     اليت اختذت 
 . مرتبة من الرجلأدىن

 
 العنف ضد املرأة  

 وعــن مــدى امتثالــه ١٩٨٢يرجــى تقــدمي معلومــات عــن قــانون اجلــرائم اجلنــسية لعــام  - ١١
 .ألحكام االتفاقية

 بـشأن احلمايـة مـن العنـف         ٢٠٠١ لعـام    ٢٢ومات عـن القـانون رقـم        يرجى تقدمي معل   - ١٢
ويرجـى تقـدمي   . كافحـة العنـف ضـد املـرأة    اختـذ مل  أو تـدبري آخـر    صـدر املنـزيل وعـن أي قـانون    

معلومات عما إذا كان هناك مكان ميكن أن تلجأ إليه املرأة عندما تواجه عنفا داخـل األسـرة،                  
وهــل هنــاك . ذ القــانون تتــصدى للعنــف املنـــزيلوعمــا إذا كانــت هنــاك وحــدات خاصــة إلنفــا

  حلوادث العنف ضد املرأة؟اجلنسنوع دة بيانات مصنفة حسب قاع
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 ٦املادة   
 االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة  

ــشريعات املعمــول هبــا يف  يرجــى تقــدمي معلومــات   - ١٣ ــساء   عــن الت ــع االجتــار بالن ــد ملن  البل
 ات التـشريع  تويرجى حتديد ما إذا كان    .  بطريقة فعالة  تنفيذهاجيري  والفتيات، وعما إذا كان     

 اليت تستغل اليـد العاملـة واملـرأة ألغـراض جنـسية،             وكاالتالمي النساء والفتيات من     حت ةاحلالي
 . تقوم أساسا باالجتار باملرأةوهي الوكاالت اليت

أة يطبــق علــى يرجــى تــوفري معلومــات عمــا إذا كــان القــانون املتعلــق بــالعنف ضــد املــر - ١٤
 .ارسن البغاءميالنساء الاليت 

 
 ٨ و ٧املادتان   
 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة  

عـن  األحزاب السياسية، و  يف  عضاء  األيرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية للنساء         - ١٥
ت ويف املـستويات    عامـة، مبـا يف ذلـك يف اجلامعـا         مناصـب   شغلن  النسبة املئويـة للنـساء الـاليت يـ        

 املتـوخى اختاذهـا لـضمان       امللموسـة ويرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري          . العليا لإلدارة العامة  
واهليئـة  مشاركة ومتثيل املرأة على حنو كامل وعلى قـدم املـساواة يف مجيـع مـستويات احلكومـة                   

 العامـــة ، وكـــذلك علـــى الـــصعيد الـــدويل، مـــع مراعـــاة التوصـــية التـــشريعية واهليئـــة القـــضائية
 بـشأن   ٢٣ من االتفاقية، والتوصية العامـة       ٤ من املادة    ١الصادرة عن اللجنة بشأن الفقرة       ٢٥

 .العامةمشاركة املرأة يف احلياة 
 

 ٩املادة   
 اجلنسية  

يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت املرأة، سواء كانت متـزوجة أو مل تكـن، تتمتـع                 - ١٦
 إعطائهـا كتـساب جنـسيتها أو تغيريهـا أو االحتفـاظ هبـا أو          حبقوق مساوية حلقـوق الرجـل يف ا       

ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن العوامــل االجتماعيــة أو الثقافيــة أو االقتــصادية الــيت . إىل أطفاهلــا
 .تؤثر على ممارسة املرأة هلذه احلقوق

 



CEDAW/C/DMA/Q/7  
 

08-49617 5 
 

 ١٠املادة   
 التعليم  

ن معـدل تـسرب النـساء       يرجى تقدمي معلومات عن أي تدابري اختذهتا احلكومة للحد م          - ١٧
نتها سـ أو القوانني الـيت  ويرجى بيان التدابري اليت اختذهتا احلكومة       . والفتيات من النظام التعليمي   

لتوفري فرص تعليمية للفتيات احلوامـل ولألمهـات املراهقـات مـن أجـل متكينـهن مـن اسـتكمال                    
 .تعليمهن أو من العودة إىل املدرسة بعد الوالدة

 
  ١١املادة   
 عمالةال  

 عـن مـشاركة     اجلـنس نـوع   مستكملة مـصنفة حـسب      يرجى تقدمي معلومات إحصائية      - ١٨
 حتـصل عليـه مـن أجـور ومزايـا         بني ما أي فوارق   عن وجود   ، مبا يف ذلك     ةملاقوة الع الاملرأة يف   

يف ويرجــى شــرح مــا إذا كــان هنــاك أي متييــز بــني املــرأة والرجــل    .  الرجــلومــا حيــصل عليــه 
لتوظيــف، وعمــا إذا كانــت هنــاك أحكــام للقــضاء علــى التمييــز والتحــرش  التعــيني واممارســات

 .اجلنسي والعنف ضد املرأة يف مكان العمل
 

 ١٢املادة   
 الصحة  

يرجى بيان ما إذا كانت املرأة تتمتـع بـنفس فـرص الرجـل يف احلـصول علـى خـدمات                  - ١٩
قـضاء علـى التمييـز يف هـذا      التـدابري الـيت اختـذت لل   حتديـد فإن مل تكن، يرجى   . الرعاية الصحية 

صـحية وعـاملني صـحيني لتلبيـة         من مرافـق     للنساءويرجى تقدمي معلومات عما يتوافر      . السياق
 . الصحية اخلاصةاحتياجاهتن

 عن فرص انتفاع املرأة باخلـدمات الـصحية         ومستكملةيرجى تقدمي معلومات تفصيلية      - ٢٠
حة اإلجنابيـة واجلنـسية، مبـا يف ذلـك حمتواهـا             يف جمـال الـص     التكلفـة والربامج التعليميـة امليـسورة      

 .ياتنساء الريفالومدى توافرها لفئات معينة كاملراهقات و
 يف البلد للحد من ارتفاع نـسبة حـاالت احلمـل لـدى              اليت اختذت يرجى شرح التدابري     - ٢١

 النفـسية  خـدمات الـصحة      الـيت اختـذت لتعزيـز     ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري       . املراهقات
 .واإلرشاد النفسي مبا يضمن انتفاع مجيع املراهقات هبا
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لزيـادة وعـي عامـة       يف البلـد     الـيت وضـعت   والـربامج   الـيت اختـذت     يرجى شـرح التـدابري       - ٢٢
قل عن طريق االتصال اجلنـسي، وال سـيما فـريوس نقـص             ت مبخاطر وآثار األمراض اليت تن     الناس

ــشرية  ــة الب ــدز/املناع ــانويرجــى . اإلي ــا إذا كــان بي ــساء     م ــستهدف الن ــدابري ي ــذه الت ــن ه  أي م
 .والفتيات على وجه التحديد

وبالنظر إىل عواقب اإلجهاض غري القانوين على صحة املـرأة، يرجـى تقـدمي معلومـات             - ٢٣
تربــوي تفــصيلية عــن أي تــدابري تتخــذها احلكومــة ملعاجلــة هــذه احلالــة، مــن منظــور صــحي و    

، وفقـا للتوصـية     ختضع لعملية إجهـاض   ة اليت    عدم مقاضاة املرأ   واجتماعي، وكذلك عن إمكان   
ويرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن عــدد النــساء الــاليت  .  الــصادرة عــن اللجنــة٢٤العامــة 

 .يلجأن إىل اإلجهاض السري وعدد النساء الاليت يقضني حتفهن من جراء ذلك
 

 ١٣املادة   
 االستحقاقات العائلية  

 اسـتحقاقات عائليـة وعمـا إذا كانـت املـرأة            يرجى تقـدمي معلومـات عـن مـدى وجـود           - ٢٤
 .تتمتع حبقوق متساوية يف هذه االستحقاقات

 
 ١٤املادة   
 املرأة الريفية  

يرجى تقدمي معلومات عـن أي اسـتراتيجية أو برنـامج تنفـذه احلكومـة لتحـسني حالـة                    - ٢٥
عمـل وحـصوهلا علـى      املرأة الريفية، مبا يف ذلك انتفاعها باخلدمات الصحية والتعليمية وفرص ال          

.  ومـشاركتها يف صـنع القـرارات، مـع إيـالء عنايـة خاصـة حلالـة املـسنات                   ،األراضي والقروض 
ويرجى بيان ما إذا كانت املرأة الريفية تعي حقوقها اليت تكفلها االتفاقية وما إذا كانـت هنـاك           

 تعمـل يف    ومـا هـي أشـكال املـساعدة املتاحـة للمـرأة الـيت             . محالت إعالميـة تـنظم هلـذا الغـرض        
 .القطاع الزراعي

 
  ١٥املادة   
 املساواة أمام القانون  

يرجى بيان ما إذا كانت املرأة تعامـل علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل مبوجـب القـانون                       - ٢٦
. فيما يتعلـق بأهليتـها القانونيـة إلبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات وبأهليتـها القانونيـة يف احملـاكم          

انت املرأة تتمتع بفـرص متـساوية يف احلـصول علـى اخلـدمات القانونيـة                 ما إذا ك   حتديدويرجى  
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ومــا إذا كــان مبقــدورها احلــصول علــى مــساعدة قانونيــة جمانيــة إذا مل يكــن يف اســتطاعتها أن    
 .كلفتهاتتسدد 

 
 ١٦املادة   
 العالقات العائلية  

 القــانون العــريف، القــانون املــدين، أو (يرجــى بيــان أي قــانون حيكــم العالقــات العائليــة  - ٢٧
ويرجى بيان ما إذا كانت املرأة تعامل على قدم املساواة مـع الرجـل مبوجـب      . )مزيج منهما  أو

 .هذه القوانني
 الــزواج، حبقــوق الرجــل نفــسها  يرجــى بيــان مــا إذا كانــت املــرأة تتمتــع، عنــد فــسخ   - ٢٨
 .يتعلق بامللكية فيما

 
 ٢٠ادة  من امل١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

تيــاري يرجــى إيــضاح التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بالتــصديق علــى الربوتوكــول االخ         - ٢٩
ــة أو  ــه لالتفاقيـ ــضمام إليـ ــديل    . االنـ ــول تعـ ــوب قبـ ــرز صـ ــدم احملـ ــضا وصـــف التقـ ــى أيـ  ويرجـ

 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١الفقرة 
 
 


