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  الجتماعية واالقتصادية يف غرينادااحلالة ا  -أوالً   

  مقدمة    
بتحقيق املساواة بني اجلنسني لدى توقيعها علـى        أعربت حكومة غرينادا عن التزامها        -١

، ١٩٨٠يوليـه   / متـوز  ١٧، وذلـك يف     على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة      اتفاقية القضاء   
 عـن   فضالًر األويل   وتضم هذه الوثيقة التقري   . ١٩٩٠أغسطس  / آب ٣٠وتصديقها عليها يف    

  . ٢٠٠٧ إىل ١٩٩٠التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس، ومن مث تغطي الفترة من 
وغرينادا، بصفتها من أصغر الدول يف العامل، عرضة للصدمات االقتصادية والسياسية          -٢

 متكني املـرأة     التحرك حنو  وقد جرى . تحقيق التنمية العادلة  بلتزم  مشعبها   غري أن . واملناخية
مـن  مطرد خالل العقود الثالثة أو األربعة املاضـية، ولكـن           بشكل  والقضاء على التمييز    

املساواة بـني   ضرورة   ب تسلّم حكومة غرينادا    وما برحت . املزيد من التقدم  الضروري إحراز   
م على قـد  لتزم بضمان املشاركة الكاملة للمرأة      ت، و تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   واجلنسني  
 .التعجيل هبذه املشاركةو مجيع قطاعات اجملتمعيف على مجيع املستويات واملساواة 

  املوقع والتضاريس    
وهـي آخـر    . اًغرب ٦٠ ٤٠وخط طول     مشاالً ١٢ ٠٧  عند خط عرض   قع غرينادا ت  -٣

 من جزر األنتيل الصغرى يف البحر    اجزءتشكل   جزر ويندوارد، و   جزيرة إىل اجلنوب يف جمموعة    
هـا  يلإأقرب اجلـريان  و. شمال من فرتويال يف أمريكا اجلنوبيةإىل ال ميل   ١٠٠تبعد   و ،الكارييب

 . وبربادوس إىل الشمال الشرقي،سانت فنسنت وغرينادين مشاالًو، اترينيداد وتوباغو جنوب

غرينادا وكاريـاكو ومارتينيـك     : وتتألف دولة غرينادا من ثالث جزر رئيسية هي         -٤
جزر وعدة  ،  الصغرىمارتينيك  و  هي  جزر غرينادين، اليت تقع    كارياكو هي أكرب  و. الصغرى

اجلزر بعض  كما تقع   . غرينادال يلرب الرئيس من ا  يشرقالشمال  الشمال و إىل ال ،  أصغر حجماً 
 ةوتبلغ مساح ). ١انظر اخلريطة   (وعر لغرينادا   ال اخلط الساحلي    امتدادالصغرية األخرى على    

      جزيـرة غرينـادا    متثل،  ) مربعاً  ميالً ١٣٣ ( مربعاً اً كيلومتر ٣٤٤  جمتمعة جزر دولة غرينادا  
 ). مربعاً ميال١٢١ً ( مربعاً كيلومترا٣١١ً منها

 الشديدة االحندار ا جباهلهذا يف يتحلويركانية بجزر هي  توابعها من كثريوغرينادا و  -٥
ـ      ومنحدرات التالل الواقعة  . ية الربكان اوحبرياهت ن جزيـرة    على اجلانبني الشرقي واجلنويب م
بـال  اجلسلـسلة   ومتتـد   .  يف اجلانب الغريب   حّدة بعض الشيء عن الواقعة منها     قل  تغرينادا  

، سانت كاترين وأعلى هذه اجلبال جبل     . ىل اجلنوب إجزيرة غرينادا من الشمال     يف  الوسطى  
 وتغطـي جـزءاً   .  فوق مستوى سطح البحر    اً قدم ٢ ٧٥٧ أو   اً متر ٨٣٣الذي يبلغ ارتفاعه    

 . متنوعةنباتات وحيواناتب حتفلزيرة غابات مطرية استوائية  من اجلكبرياً
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 ناخامل    

كـانون  مـن   وميتـد    اجلفاف   فصل - بفصلني تتمتع غرينادا مبناخ استوائي يتميز        -٦
. ديسمرب/كانون األول ىل  إ هيوني/حزيرانمن  وميتد   األمطار   فصلمايو، و /أيار إىليناير  /الثاين
تشرين  إىل   يونيه/حزيران من   عاصري سنوياً موسم األ إذ ميتد   يقع البلد ضمن حزام األعاصري،      و

 درجـة مئويـة     ٣٢و  درجة مئوية اخنفاضاً   ٢٢  بنيوتتراوح درجات احلرارة    . نوفمرب/الثاين
 .الرياح التجارية الشمالية الشرقيةهي الرياح السائدة، وحدهتا فف من خت، وارتفاعاً

 زمنيةالنطقة امل    

هـو توقيـت    و ،قياسي األطلسي على مدار السنة    التوقيت  النطاق  غرينادا يف   تقع    -٧
 .ربع ساعاتأ اًغرينتش ناقص

 عملةال    

األخـرى،  دول منظمة شرق البحـر الكـارييب         نقدي مع    احتادنتمي غرينادا إىل    ت  -٨
دوالر الواليات املتحـدة األمريكيـة      ببط  ترامل دوالر شرق الكارييب     يف تشترك معها بالتايل  و

 .من دوالرات شرق الكارييب ٢,٧٠ لكلأمريكي  دوالر ١,٠٠مبعدل 

 ستيطانالسكان واال    

 ٩٥ ٤٩٧كان إمجايل عدد السكان     ف. الفترةهذه  وقد منا عدد سكان غرينادا خالل         -٩
 عـدد   وبلـغ . ناثاإلمن   ٤٨ ٤٦٧ من الذكور و   ٤٧ ٠٣٠ ، منهم ١٩٩١يف عام    نسمة

نـاث  اإل  من ٥١ ٧٥٧ذكور و ال  من ٥١ ٣٨٠: ٢٠٠١ يف عام     نسمة ١٠٣ ١٣٧السكان  
ـ  ٢٠٠٦حبلول عـام    و). ١انظر اجلدول   (         ،  نـسمة  ١٠٦ ٦٠٤ ب  عـدد الـسكان    ردِّ، قُ

         عنـد  نيكانـت نـسبة اجلنـس     و. اإلنـاث  من   ٥٣ ٦٠٢ من الذكور و   ٥٣ ٠٠٢يضم  
 .٢٠٠٦عام يف   أنثى١٠٠كل ل را ذك٩٨,٧الوالدة 

 يف املائـة،    ٩٠ قليال عن ي  من أصل زجن  نسبة سكان غرينادا الذين ينحدرون      قل  وت  -١٠
ـ م هون يف املائة املتبق  ٢ لا يف املائة من أعراق خمتلطة و      ٨و  اجلـنس  وأ نيد الـشرقي و من اهلن

 . أو أجناس أخرىيالقوقاز

       يف املائة من الـسكان تقـل أعمـارهم    ٥٠ ةباقرف. شباب سكاهنابغرينادا  وتتسم    -١١
  اخلامسة والعشرين والرابعة   بنيوح أعمارهم   تترا يف املائة    ١٢كذلك  يوجد  ، و عاماً ٢٥عن  
 ).٢اجلدول ( نيثالثالو

 سان جـورج،    بلدةالعاصمة هي   و.  يف كارياكو  ة مخس مدن يف غرينادا وواحد     ومثة  -١٢
ال تعد مناطق حضرية    ،  ئيةألغراض اإلحصا ول.  اليت حتمل نفس االسم    يةنوباجل األبرشيةقع يف   وت

 .باشرة، وبالتايل تعترب بقية البالد مناطق ريفية جورج وضواحيها املتعاصمة سانال سوى
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 يف  وتوجـد جتمعـاهتم    بصورة رئيسية على طول املناطق الساحلية،        السكان يقيم  -١٣
 سـانت  وأبرشية.  الطرق على جانيب معظم املساكن   ومتتد  . قرى صغرية كثرية  يف   و البلدات

 األبرشيات   أكثر يس املال، ه   املطار الرئيسي وحزام السياحة وبلدة رأ      يوجد هبا   يتجورج، ال 
، ٤ و ٣ن  اجلـدوال (الـسكان   عدد   أكثر من ثلث     يقيم داخلها كثافة سكانية يف اجلزيرة، و    

 ).١والشكل 

 لغةال    

 . هلا رمسيةةلغاإلنكليزية  باسم جزيرة التوابل، اللغة  عاملياًةغرينادا، املعروفتتخذ   -١٤

 دينال    

ىل تعداد السكان واملـساكن     إ استناداًو. سيحيالدين الرئيسي يف البلد هو الدين امل        -١٥
ميثل أتبـاع الكنيـسة     و.  يف املائة من السكان    ٤٤  نسبة  الروم الكاثوليك  ميثل،  ٢٠٠١لعام  
منهم، كل  ل  يف املائة تقريباً   ١١ اليوم   ونالسبتيو وكنيسة العنصرة ) لتراغكنيسة ان (ة  نغليكانياأل
الفئات الدينيـة األدىن    وتشمل  . سيحية األخرى  إىل الطوائف امل   بقية السكان أساساً  ينتمي  و

 . الراستافارية واإلسالمحجماً

 كومةاحل    

  على توحصل. غرينادا هي واحدة من أصغر الدول املستقلة يف نصف الكرة الغريب            -١٦
أول بلد يف منظمـة دول      فكانت  ،  ١٩٧٤فرباير  /شباط ٧استقالهلا عن بريطانيا العظمى يف      

تـشرين   ٢٥ إىل   ١٩٧٩مـارس   /آذار ١٣مـن   ويف الفتـرة    . قق ذلك حيشرق الكارييب   
 ١٩٧٩أول انقالب يف عام     وقام  . ، كانت اجلزيرة حتت احلكم الثوري     ١٩٨٣أكتوبر  /األول

  املتحـد  يغرينادالل  احزب العم رئيس   غريي ماثيو   يرأسها السري إريك  عزل احلكومة اليت    ب
الثاين، نقالب  اال وأدى. ة الثورية  احلكومة الشعبي  رئيس للوزراء موريس بيشوب     رئيساًوعني  

     / تـشرين األول   ١٩ الثـورة يف     إىل هنايـة  بقيادة فصيل داخل احلكومة الشعبية الثوريـة،        
 الواليـات   قـادت ،  أكتوبر/ تشرين األول  ٢٥بضعة أيام، يف    ذلك ب وبعد  . ١٩٨٣ أكتوبر

عادة الدميقراطيـة   إ  إىل تأدو ثاينالنقالب  اال تتدخل املسلح قمع  عملية لل املتحدة األمريكية   
  . غريناداإىلالربملانية 

. منوذج وستمنـستر فيه عكس ن ي،غرينادا برملان، أو سلطة تشريعية، من جملسنيويف    -١٧
زيـرة احلـاكم    اجل يف   هاثلوميامللكة إليزابيث الثانية،    ،   دولة غرينادا هي ملكة إنكلترا     ةرئيسو

السياسات وضع اختاذ القرارات وبلوزراء لم جملس قويو.  احلكومة رئيس الوزراءويرأس. العام
 .التنفيذية
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ويتم انتخاب مخـسة    .  كل مخس سنوات    دستورياً ةاالنتخابات العامة املقرر  وجترى    -١٨
      .نظام انتخاب احلاصلني على أكثـر األصـوات       استخدام  ب جمللس النواب    اًرملانيب عشر ممثالً 

 . فهم بالتعينياً عضوثالثة عشر وعددهم من جملس الشيوخ أعضاء أما

عـضوية اهليئـات    تتمتـع ب   يف األمم املتحدة،     اً عضو اباإلضافة إىل كوهن   وغرينادا،  -١٩
 :هاعالقات وثيقة معبفظ حتتاإلقليمية والدولية الرئيسية التالية و

 ؛شرق البحر الكارييبمنظمة دول  •

  ؛اجلماعة الكاريبية •
 ؛منظمة الدول األمريكية •

 .الكومنولث •

 يضائالنظام الق    

غرينـادا، تليهـا    ل يف النظام القضائي  زئي  اجلختصاص  اال حمكمة الصلح حمكمة     متثل  -٢٠
حمكمة االسـتئناف   و. الكارييبالبحر  نظمة دول شرق    ملمحكمة االستئناف   فاحملكمة العليا،   

. جاللة امللكة مبجلس  شار إليها يف دستور غرينادا      وي،   اخلاص جملس ملكة انكلترا  هي  النهائية  
ـ   ضو يف حمكمة العدل الكاريبية، يف واليتها األصلية،         غرينادا ع و  اخلاصـة سائل  وذلك يف امل
 .لرتاعات املتعلقة مبعاهدة تشاغواراماسبا

ـ املاحملكمة العليا هي احملكمة ذات االختصاص األصلي لألمور         و  -٢١ ادعـاءات  ب ةتعلق
 وبعـض ،   احلقوق واحلريـات األساسـية     يتضمن الذي   ١لدستور، باستثناء القسم    اخمالفة  

 .حمددةأخرى حتفظات 

 احلالة االقتصادية    

مـن   دوالر    مليون ٤٩٥,٠٨من  ) ١٩٩٠(منا الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة         -٢٢
مـن دوالرات شـرق      مليون دوالر    ٨٠٠,٣٠ إىل   ١٩٩١يف عام   دوالرات شرق الكارييب    

بنية اقتصادية  بغرينادا  تتمتع  "  لوكالة إعادة اإلعمار والتنمية،    وفقاًو. ٢٠٠٧يف عام   الكارييب  
 مسامهات قطاع الزراعة والتصنيع والسياحة والبناء واالتـصاالت         تستند إىل ،  متنوعة نسبياً 

 هي السياحة وحتويالت العـاملني  الرئيسيةالنقد األجنيب غري أن مصادر  .)١("والنقل واحلكومة 
ن قيمة الصادرات احملليـة قـد       وجتدر اإلشارة إىل أ   . من اخلارج، والزراعة والصناعة اخلفيفة    

 عشر سنوات وأن صناعة السياحة وغريها من اخلـدمات، مثـل            مدى قرابة  على   تتراجع
 .الصناعة الرئيسية يف غرينادابوصفها الزراعة حمل حلت قد اخلدمات املالية، 

__________ 

 .غرينادا: اخلطة االستراتيجية الوطنية: املصدر )١(
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الكاكاو وجوزة الطيب   : لتصديرل ثالثة حماصيل رئيسية     نتج تقليدياً تغرينادا  وكانت    -٢٣
الفرص التصديرية للموز، يف حـني مل       إىل تقليص    آثار اتفاقات التجارة العاملية      فأدت. وزوامل
أحلق وقد . تمكن صناعة جوزة الطيب حىت اآلن من استعادة عافيتها بعد مرور إعصار إيفان         ت

الضرر ن االقتصاد القائم على الزراعة،      عنب التحول يف السياسة العامة      ا، إىل ج  ان األمران هذ
مية وغـري   نظالعمالة ال يف ا  على القطاع الزراعي      كبرياً صاد الريفي الذي يعتمد اعتماداً    االقتب
 األراضي الذي   االستقصاء املتعلق باستعمال   ُيظهرو. نتاج احمللي للغذاء   عن اإل  فضالًمية،  نظاال
ـ قل ت يف املائة من املزارع كانت       ٧١ أن   وكالة إعادة اإلعمار والتنمية    به   تقام ن مخـسة  ع
 التعليم االبتـدائي وأن     يتجاوزوا يف املائة من املزارعني مل       ٧٧ أنين من حيث احلجم و    فداد
م، اخنفضت قيمة املنتجات الزراعية     اعوبوجه  .  يف الزراعة على أساس التفرغ       يعملون ثلثنيال

 مليون دوالر ٤٦,٣ إىل ٢٠٠١يف عام من دوالرات شرق الكارييب     مليون دوالر    ٥٤,٥من  
    يف الفتـرة   ، مع تقلب كل من السعر والكميـة         ٢٠٠٣يف عام    الكارييب   من دوالرات شرق  

  .)٢(٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٨ من

 املشاركة يف القوة العاملة    

 ٦٧,٦ وشاركت نسبة     يف املائة،  ٥٢مجالية  ، كانت نسبة املشاركة اإل    ١٩٩١يف عام     -٢٤
، كانت نسبة ٢٠٠٥ل عام حبلوو. إلناثمن ا يف املائة فقط ٣٨,٢ة نسبيف املائة من لذكور و

 ٥٩,١ يف املائة من الـذكور و ٧٢,٥مشاركة ثل مت ي يف املائة، وه٦٥,٧املشاركة اإلمجالية  
كـان  أكثر حدة،   بشكل  بينما زادت مشاركة اإلناث     و). ١٩ اجلدول(يف املائة من اإلناث     
 .الذكورعدد  يف قوة العمل خالل الفترة كلها أقل من نشاركعدد اإلناث اللوايت 

 البطالة والفقر    

يف سـانت   له  وزع بالتساوي تقريبا يف مجيع أحناء البالد، ولكن أعلى نسبة           مالفقر    -٢٥
 أنإىل   ١٩٩٩وأشار تقرير تقييم الفقر لعـام       . باتريك، تليها سانت مارك وسانت جورج     

. تعيش يف حالـة فقـر     املعيشية   يف املائة من األسر      ٢٨,٨ يف املائة من السكان أو       ٣٢ نسبة
 .املعوزينيف فئة  يف املائة من السكان ١٣ف ّنُصو

 يف اجملتمعـات     أعلى حـد هلـا     البطالةتبلغ  ،  )٣()٢٠٠٦( إىل وزارة املالية     واستناداً  -٢٦
البطالة والعمالـة الناقـصة    " أن   ت الوزارة ذكرقد  و. الريفية، وبني النساء والشباب والفقراء    

الفقـرية  املعيشية  األسر  على رأس   أن تكون   اإلناث ومن املرجح    السكان   بني   تبلغان أقصامها 
 ."١٩٩٩ن تقييم عام عتحسن كثريا لن ت الفقر صورة"ة نفسها أن ورق الوزعمت. "امرأة

__________ 

 .املصدرنفس  )٢(
    / الفقر يف غرينادا املقدمة إىل صندوق النقـد الـدويل يف آذار            الستئصال استراتيجية وزارة املالية     :املصدر )٣(

 .٢٠٠٦مارس 
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 وُيظهـر استقـصاء  . للرجله بالنسبة للمرأة ضعفهو بالنسبة  معدل البطالة عموماً و  -٢٧
 يف املائة   ٢١,٢ذكور و  يف املائة بني ال    ١٠,٥  كان أن معدل البطالة  ) ١٩٩٨(القوى العاملة   

ـ  إذ هذا االجتاه،    ٢٠٠٥عام  يؤكد استبيان مؤشرات الرفاه األساسية ل     و. بني اإلناث  أن بني  ي
 . يف املائة بني اإلناث٢٦,٣ يف املائة بني الذكور و١٢,٤معدالت البطالة 

 يفان وإميليإ ينارصعآثار اإل    

، ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول إعصار إيفان يف    جراء   من   بضربة قاسية غرينادا  أصيبت    -٢٨
عـصاران   اإل انأسفر هذ و. ٢٠٠٥ هيولي/متوز مزيد من الضرر من إعصار إمييلي يف         وأعقبها

 .ا من الكوارث على الصعيد العامليغريمهما سببته  يف مستواها تأضرار جتاوزعن 

  بليون ٢,٤  قيمتها  تتجاوز اًأضرار إعصار إيفان وحده  من جراء   عاىن االقتصاد   فقد    -٢٩
.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل الـسنوي       ٢٠٠و  أ،  من دوالرات شرق الكارييب    دوالر

 االستبدال الكامل وتطلب األمر يف املائة من املساكن ٨٩ باإلضافة إىل ذلك،  ،تعرض للتلف و
يف اهلياكـل    التعليم والصحة كذلك خسائر كـبرية        ا قطاع وعاىن. منها يف املائة    ٣٠ لنسبة

 .)٤(أيضاً التكاليف غري املباشرة كبرية انتاألساسية، كما ك

، من املتوقـع  و. املرأة والرجل كل من    على    خمتلفاً تأثرياًكربى  الكارثة  ال هذه   وأثرت  -٣٠
ـ        ضعفاً والفئاتاألشخاص  أشد  عاين  ي الناحية النظرية، أن     من  م يف أي جمتمع أكثر من غريه

يف  هذه الظـاهرة     وحتققت.  أطول  السلبية لفترات  ها بآثار ايشعروأن  الكوارث، و جراء  من  
 . كثري من النساء يف غرينادا يف واقع ما بعد إيفانحالة

     / نيـسان  ١١يف   وزيـر املاليـة    امليزانية الذي أدىل به      ستناد إىل خطاب  الاب،  أوالًف  -٣١
 :٢٠٠٥يزانية عام  أمام جملس نواب غرينادا بشأن م٢٠٠٥ أبريل

 على  زيادة حادة  يف املائة يف فترة ما قبل إيفان،         ١٣ بلغت نسبتها  البطالة، اليت    ادتز"
 ).٦ الصفحة (" العديد من األشخاص فقدوا وظائفهمألنفان يف أعقاب إيالفور 

 ُمنيا بأكرب قدر من اخلسائر يف        الزراعة والسياحة  ي أن قطاع   إىل وأشار الوزير حتديداً    -٣٢
إىل أن    أيضاً كما أشار بالتحديد   .ستخدم عادة أعدادا كبرية من النساء     ي فكالمها. الوظائف

 ٨٥( يف املائة    ومثانني ومخسةمن جمموع املساكن،    )  يف املائة  ٨٩( يف املائة    نسبة تسعة ومثانني  
. أو دمرت قد تعرضت ألضرار    من املدارس والعديد من الكنائس واملباين احلكومية        ) يف املائة 

 : الوزيرأن يقولليس من املستغرب و

هي  من االنتعاش يف فترة ما بعد إيفان         وحيدة اليت أظهرت قدراً   وكانت القطاعات ال  "
 "... الرحالت البحريـة  البناء والتعدين واستغالل احملاجر، والقطاع الفرعي لسياحة        

 ).٦ الصفحة(
__________ 

نظمة  املالية والتقييم االجتماعي االقتصادي الكلي مل      وزير الذي أدىل به     ٢٠٠٥نية لعام   خطاب امليزا : املصدر )٤(
 . لألضرار اليت سببها إعصار إيفاندول شرق البحر الكارييب
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يف ملرأة يف قطاع الفنادق واملطاعم و     باكبرية يف الوظائف    السائر  اخلت  حلقيف حني   و  -٣٣
صناعة البناء والتشييد، اليت يسيطر     يف   فرص عمل كبرية     إجيادمت   فقدة،  يصناعة الزراع جمال ال 

 صـعوبة   تواجهاملرأة  يبدو أن   " لصندوق النقد الدويل،     ، وفقاً لذلكو.  الرجال عليها تقليدياً 
 .)٥("...  وظائف جديدةىالعثور عليف أكثر من الرجل 

يف نـواحي   عصار  إل بني اجلنسني اليت كانت موجودة قبل ا       التفاوتات تسببت،  ثانياً  -٣٤
، للخطـر ملرأة ا لتعرضجوانب عدة حيدد تقييم األثر اجلنساين إلعصار إيفان  و. ضعف فريدة 

 :أنمن بينها 

 مـن قطـاع     التحول بسهولة   ن تسمح هل  النساء مل  احملدودة لدى  اتهاراملقاعدة  "
 يف  الذي يتجلى  وتسبب عبء الرعاية     ل؛دخ احلصول على ال   لمن أج خر  إنتاجي آل 
يف ،  اقترن باخنفاض وسائل كسب الرزق    ي  ذ، وال  عن األطفال واملسنني   هنمسؤوليت

 ).‘٦‘ الصفحة("...اجلوع واليأس 

، مثل مراكز الرعاية    "تفككرأس املال االجتماعي امل   " إىل أن    التقرير أيضاً هذا  وأشار    -٣٥
ـ  ونظرا القترانه  كسب الدخل،    وبني بعض األمهات الشابات     حال بني النهارية،   الظروف ب

 للدخول يف عالقـات غـري       ات مضطر ننفسهأ نوجد"بعض النساء   فإن  املعيشية املتردية،   
 ).‘٦‘ الصفحة(" نمتكافئة بشكل غريب من أجل إعالة أسره

غرينادا، يف قطاعات الخطرية على مجيع األشخاص وكانت  ينراعصاإل آثار   ومع أن   -٣٦
 . كانت هناك آثار سلبية إضافية على املرأةفقد

  التنمية البشريةمؤشر حسب ترتيبال    

احتلت ،  ٢٠٠٧يف عام   و. لتنمية البشرية ا مؤشر   حسب ةعترب غرينادا دولة متوسط   ُت  -٣٧
  . للمؤشروفقاً ٠,٧٧٧ مبعدل قدره ، يف العامل٨٢املرتبة 

  حالة االتفاقية يف غرينادا  - ثانياً  

  اإلطار القانوين    
ز ضد املرأة معاملة الكثري من املعاهدات تعامل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي       -٣٨

 من القوانني الوطنية مباشرة، بل ُيهتدى هبا        وهي ال تشكل جزءاً   . الدولية األخرى يف غرينادا   
ويقع . يف إعداد القوانني وتعديلها، ويف وضع السياسات العامة، ويف تصميم الربامج وتنفيذها           

  .، واجب ملزم مبراعاة االتفاقية واحترامهاعلى عاتق الدولة،كما يف حالة املعاهدات األخرى
__________ 

 يف إطار املادة الرابعة بشأن غرينادا، املقدم     ٢٠٠٥ البيان اخلتامي ملشاورة صندوق النقد الدويل لعام         :املصدر )٥(
 .٢٠٠٥ مايو/ أيار١٢يف 
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      ومل تنشئ غرينادا آلية لتلقي التقارير مبوجب االتفاقية، ومل تـسجل أي تقـارير يف        -٣٩
  .هذا الصدد

  اإلطار اإلداري    
يسدي رئيس الوزراء املشورة للحاكم العام بشأن تعيني وزراء احلكومة، ومـن مث               -٤٠

 ه باملسؤولية عن الشؤون اجلنسانية، وكان يطلق عليهـا سـابقاً          يعني أحد الوزراء ويعهد إلي    
ويشكل الوزراء جملس الوزراء، وهو هيئة صنع السياسات، ليكـون اجلنـاح            . شؤون املرأة 

  .التنفيذي للحكومة، واملسؤول عن توجيه أعمال الوكاالت التنفيذية، أي الوزارات
عن ذلك تقع على وزارة شـؤون       ولدى التصديق على االتفاقية، كانت املسؤولية         -٤١
، حتولت الوزارة إىل إدارة ضمن وزارة الـسياحة والطـريان املـدين     ١٩٩٥ويف عام   . املرأة

 انتقلـت هـذه اإلدارة      ١٩٩٩ومبوجب بعض التغيريات اإلدارية األخرى يف عام        . والثقافة
ية، وتوجد  لتصبح شعبة الشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة ضمن إطار وزارة التنمية االجتماع          

وأدت التغيريات، باإلضافة إىل فرض بعض قيود على التوظيف، إىل          . يف هذا املوقع حىت اليوم    
  .خفض يف قدرة هذه الشعبة على مدى العقد املنصرم

وشعبة الشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية هي اجلهة             -٤٢
  :ي بيان املهمة املكلفة هبا بأنويقض. املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية

تكفل شعبة الشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة عملية إعداد وتنفيذ السياسات العامة           
واملشاريع والربامج اليت من شأهنا أن تشجع مشاركة مجيع األشخاص علـى قـدم              

  .املساواة يف عملية التنمية الوطنية
منسق أقدم ألنه   /وات بدون مدير  فهي منذ عدة سن   . وتواجه الشعبة بعض التحديات     -٤٣

كان من املتصور يف أثناء نقل الشعبة من وزارة ألخرى أن هيكـل اإلشـراف والتخطـيط      
فلم يتحقق هذا األمر، ونتج عـن       . سُيدمج ضمن اهليكل القائم يف وزارة التنمية االجتماعية       

لنهوض بـاملرأة   ذلك ضعف يف القدرة والتخطيط الالزمني لتنفيذ األنشطة والربامج الرامية ل          
وعندما تبني  . ورصدها والتصدي للقضايا اجلنسانية من خالل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين         

ذلك، بدأت الشعبة يف عملية للتعزيز بإضافة بعض املوظفني الرئيسيني واستعراض ما تقوم به              
  .من عمليات وختطيط

  حالة املنظمات غري احلكومية    
شاركة النشطة للمنظمات غري احلكومية وغريهـا مـن         لغرينادا إرث خصب من امل      -٤٤

منظمات اجملتمع املدين يف عملية التنمية، وال سيما يف جمايل التنميـة االجتماعيـة والعدالـة                
وتنشط احلركة النقابية ومنظمات أرباب األعمال ودوائر األعمـال التجاريـة            .االجتماعية



CEDAW/C/GRD/1-5 

11 GE.11-42333 

ويوجد، عالوة على   . ا اليت حيصل عليها أعضاؤها     يف التأثري على املزاي    واألوساط الدينية مجيعاً  
  .ذلك، عدد وفري من املنظمات ومجاعات الرعاية االجتماعية واألندية األهلية

وتضطلع املنظمات التالية، اليت يرد وصفها يف هذا الفرع، بدور حموري يف املـسائل      -٤٥
  :دااملتعلقة بالنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف غرينا

 ؛ للمرأةالتوجيهيةاللجنة  •

 ؛ للمرأة يف غريناداالوطنيةاملنظمة  •

 ؛ املعونة واملشورة القانونيةتقدميعيادة  •

 ؛ املراهقةاألمبرنامج  •

 ؛ لتنظيم األسرةغرينادارابطة  •

 . اإلمنائية املشتركة بني الوكاالتاملنظماتجمموعة  •

 اخلاصة وأدائهـا لوظائفهـا،      ولتقدمي املساعدة يف تعزيز هذه املنظمات ومشاريعها        -٤٦
 ملا تسديه من خدمات بالغة األمهية، تقدم حكومة غرينادا لبعضها إعانات، متفاوتـة        وتقديراً

  .يف قيمتها، للمساعدة يف تغطية تكاليفها التشغيلية العامة

  اللجنة التوجيهية للمرأة    
 ،١٩٩٠رأة يف عام    لدى التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل            -٤٧

 عن بعض   كانت توجد عدة منظمات نسائية غري حكومية، ومنظمات هبا جلان للمرأة، فضالً           
 اللجنـة   منظمات ووكاالت ذات برامج لتمكني املرأة وحقوق الطفل، وكانت تشكل معاً          

، ولكنها بـدأت العمـل   ١٩٨٦وكانت بدايات اللجنة التوجيهية يف عام    . التوجيهية للمرأة 
  .١٩٨٠مارس / يف آذاررمسياً
وكالة التحول الريفـي،    : واشتركت يف هذه العملية سبع عشرة وكالة ومنظمة هي          -٤٨

ومنظمة العقيدة البهائية، ومجاعة املرأة املعمدانية يف غرينادا، ورابطـة ممرضـات غرينـادا،              
جملتمعية يف وصندوق غرينادا إلنقاذ الطفولة، ورابطة ربات البيوت يف غرينادا، وجهاز التنمية ا  

 غرينادا، وجملس املعوقني يف غرينادا، وجملس الغذاء والتغذية يف غرينادا، ورابطة تنظيم األسرة            
يف غرينادا، ونقابة معلمي غرينـادا، ومجاعـة النـساء     يف غرينادا، وجملس النقابات العمالية    

، )ألطفـال العمل مـن أجـل ا     (املهتمات، والنادي النسائي الدويل، والدار الوطنية للطفل        
  . يف غرينادا، ومجعية الشابات املسيحياتالرابطة السوروبرومية الدوليةو

 وقررت اللجنة بعد ذلك أن من الضروري أن يكون للمرأة صوت أكثـر تركيـزاً                -٤٩
وبعد إنـشائها،   .  بالطابع الرمسي، ومن مث أنشئت املنظمة الوطنية للمرأة يف غرينادا          واتساماً

عالوة على ذلك، أهنت اثنتان من اجلماعات األعضاء        . ة عن الوجود  توقفت اللجنة التوجيهي  
أعماهلما على مر السنني، ومها مجاعة النساء املهتمات، والنادي النسائي الدويل، بينما تعمل             

  .عدة منظمات أخرى كوكاالت منفصلة
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  املنظمة الوطنية للمرأة يف غرينادا    
 وسجلت مبوجب قـانون     ١٩٩٥ادا يف عام    انطلقت املنظمة الوطنية للمرأة يف غرين       -٥٠

. واملنظمة مبثابة املنظمة غري احلكومية الوطنية اجلامعـة للمـرأة         . ١٩٩٦الشركات يف عام    
احتاد األمهات األنغليكانيات، ومنظمة العقيـدة      : واملنظمات االثنتا عشرة األعضاء فيها هي     

كة يف غرينادا، ورابطة ممرضات     البهائية، ورابطة ربات البيوت يف غرينادا، ورابطة كرة الشب        
جلنة املرأة، وجمموعة ماونت رويال وماونت دور وتوب هيل         -غرينادا، ونقابة معلمي غرينادا   

الرابطة الـسوروبرومية   جلنة املرأة، و   - النسائية، ومنظمة نزينغا، ونقابة العاملني احلكوميني     
  .، ومجعية الشابات املسيحيات يف غرينادا، ومنظمة القديس باتريك التقدمية للمرأةالدولية
وتعمل املنظمة يف آن واحد كمدافعة عن حقوق املرأة جتاه احلكومـة والقطاعـات      -٥١

وخالل سـنوات عملـها،     . األخرى وكمنفذة لربامج النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني       
ة يف غرينـادا    وينص بيان مهمة املنظمة الوطنية للمرأ     . قامت املنظمة بتعزيز واليتها وقدراهتا    

 يف التنشئة االجتماعية وثقافة عالقات القوى بني املرأة والرجل          أن حتدث تغيرياً  : على ما يلي  
من خالل التوعية والعمل من أجل املشاركة على قدم املساواة داخل األسرة املعيـشية ويف                

  .اجملتمع احمللي ومكان العمل ويف احلياة على صعيد الدولة
  :لرئيسية للمنظمة الوطنية للمرأة ما يليوتشمل األعمال ا  -٥٢

 ؛ من أجل وضع قانون العنف املرتيل واملشاركة يف وضعهالضغطممارسة  •

 ؛التدريب على القيادة للمرأة •

 ؛ املرأة يف صناعة التشييدلدخولبرامج  •

ياتية وفـريوس   توفري التدريب يف جماالت التوعية اجلنسانية والقيادة واملهارات احل         •
 ؛اإليدز/البشرينقص املناعة 

إجياد برنامج للمتطوعني يف شبكة الدعم اجملتمعي للنساء اللوايت تتعرضن للعنـف             •
 ؛القائم على أساس نوع اجلنس

 من أجل سن تشريع ملكافحة التحـرش اجلنـسي واالشـتراك يف             الضغطممارسة   •
 ؛األعمال التحضريية لوضع مشروع القانون يف هذا الصدد

 ؛يد احمللي واإلقليمي والدويل املرأة على الصعصوتمتثيل  •

بناء الوعي لدى كل من الذكور واإلناث بشأن حقوق املـرأة واملـساواة بـني                •
 .اجلنسني

 عن اختاذها   فضالًيضاف إىل ذلك أن املنظمات األعضاء يف املنظمة تدعم أعماهلا             
  .اإلجراءات للوفاء بوالياهتا املستقلة
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  ية عيادة تقدمي املعونة واملشورة القانون    
      القانونيـة، وهـي    ومن الشركاء الرئيسيني اآلخرين عيادة تقدمي املعونة واملـشورة          -٥٣

     وقـد أنـشئت يف  . أحد مشاريع منظمة غري حكومية، هي رابطة التنمية اجملتمعية يف غرينادا          
 لتقدمي الدعم القانوين والنفسي االجتماعي لعميالهتا، وغالبيتهن مـن النـساء            ١٩٨٧عام  
  .دمات وأطفاهلناملع
والعيادة عبارة عن عيادة متعددة التخصصات، مما يفسح اجملال لتقدمي نطاق واسـع               -٥٤

من اخلدمات، منها التمثيل القانوين، والتثقيف العام، والدعوة، والبحوث القانونية، وإسـداء            
القانونية ومع أن العيادة تقدم اخلدمات بشأن كثري من املسائل          . املشورة لألفراد واجملموعات  

ويتمثل . واالجتماعية، فإن العنف املرتيل هو القضية السائدة اليت تلتمس العميالت الدعم فيها           
  .من رجل لرجل وتغيرياتاثنان من براجمها الرئيسية يف 

 هو برنامج للتدخل يف حالة األشخاص الذين يعتدون على          من رجل لرجل  وبرنامج    -٥٥
لعنف املرتيل وموجه إىل الرجال الذين يعتدون علـى         وهو مصمم ملرتكيب ا   . النساء بالضرب 
  .ويعتمد الربنامج إىل حد كبري على اإلحاالت من احملاكم. شريكاهتم اإلناث

وهو برنامج .  هو آخر مبادرة للعيادة يف جمال مكافحة العنف املرتيلتغيرياتوبرنامج   -٥٦
  .نسية احلميمةمجاعي للنساء اللوايت يتعرضن لالعتداء يف سياق العالقات اجل

  برنامج األم املراهقة    
برنامج األم املراهقة هو مؤسسة أخرى من املؤسسات اليت تقـدم الـدعم لتنفيـذ                 -٥٧

وميثل هذا الربنامج، وهو مشروع أنشئ عن طريق مبادرة حتالف غرينادا الوطين من         . االتفاقية
ي وكالـة غرينـادا     أجل حقوق الطفل وتديره إحدى املنظمات غري احلكومية األعضاء، ه         

اإلمنائية إلنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة تتيح لألمهات الصغريات فرصة مواصلة تعليمهن بعـد        
  .االنقطاع عن نظام التعليم الرمسي بسبب احلمل يف فترة املراهقة

 من خالل دعم مقدم من منظمة األمم        ١٩٩٤وقد بدأ برنامج األم املراهقة يف عام          -٥٨
ويف . صندوق األمم املتحدة للـسكان وحكومـة غرينـادا        )/ونيسيفالي(املتحدة للطفولة   

والربنامج مؤسس على غـرار     . ، فتح أبوابه ألول جمموعة من الشابات      ١٩٩٥أبريل  /نيسان
النموذج الناجح للمؤسسة الشقيقة يف جامايكا ويقع يف املوقع التارخيي لـدار التـراث يف                

م املراهقة حاليـا برنـاجمني تـابعني    ويشمل برنامج األ. ماونت برناسوس يف سانت جورج   
  .للتوعية، أحدمها يف غويايف، سانت جون، واآلخر يف كارياكو

 من األمهات الـصغريات     ٤٠٠ر من   وعلى مر السنني، أفادت من هذا الربنامج أكث         -٥٩
وتعمل نسبة كبرية من خرجيـات الربنـامج   .  عاما٢٠ً-١١لوايت تتراوح أعمارهن ما بني     ال

ات رعاية وأخصائيات جتميل وأخصائيات اجتماعيـات وسـكرتريات         كممرضات ومقدم 
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وبعض هؤالء اخلرجيات تعملـن     . وموظفات استقبال وكتبة ونادالت وبائعات وإعالميات     
  :وينص بيان مهمة الربنامج على ما يلي. حلساهبن اخلاص

 مـن  متكني األمهات املراهقات واملراهقات احلوامل بتقدمي املشورة والتعليم املستمر  "
خالل برنامج متكامل للمواد األكادميية التقليدية واملهارات والتـدريب والتثقيـف           
 بشأن الصحة واحلياة األسرية وتربية األطفال وتنظيم األسرة، ليوفر بذلك جـسراً           

  ".ميكنهن العبور فوقه إىل مستقبل واعد

  رابطة غرينادا لتنظيم األسرة    
 حقوق املرأة، وال سـيما  ادا لتنظيم األسرة أيضاًيدعم العمل الذي تؤديه رابطة غرين   -٦٠

ويعزى أساس الرابطة إىل حركة تنظيم النـسل يف الواليـات املتحـدة             . حقوقها اإلجنابية 
  :ويتمثل الغرض منها فيما يلي. األمريكية اليت انتشرت يف أحناء منطقة البحر الكارييب

د من عدد األطفال، مـن      مد يد املساعدة لألشخاص يف غرينادا حلماية أسرهم باحل        
  .خالل إتاحة املعلومات والعالج هلم

  :وفيما يلي اخلدمات اليت توفرها رابطة غرينادا لتنظيم األسرة  -٦١
اليت تتناول عن طريق الفم، ومبيدة احليوانات املنويـة،         ( منع احلمل    وسائلتوفري   •

 ؛)األنثوية، واحلقن، والرفاالت الذكورية وغشاء منع احلمل، والوسائل الرمحيةو

 ؛"بابانيكوالو"لُطاخة  اختبارات •

 ؛ اإلباضةاختبارات •

 ؛ احلملاختبارات •

 ؛الثديفحص  •

 ؛)بصفة رئيسية اإلرشاد بشأن الصحة اإلجنابية (املشورةإسداء  •

  .واملشورة جمانية. وتقدم هذه اخلدمات يف مقابل رسوم زهيدة للعمالء

  تجمموعة املنظمات اإلمنائية املشتركة بني الوكاال    
وتكّونـت  . متثل اجملموعة املظلة اجلامعة للمنظمات اإلمنائية غري احلكومية يف غرينادا           -٦٢

وكالة : وأعضاء املنظمة السبعة.  هبدف توفري هنج موحد وتعاوين لتنمية اجملتمع   ١٩٨٨يف عام   
ـ              ة، التحول الريفي، ووكالة التنمية اجملتمعية يف غرينادا، وبرنامج غرينـادا للتثقيـف والتنمي

وجملس غرينادا الوطين للمعوقني، واملنظمة الوطنية للمرأة يف غرينادا، ووكالة غرينادا اإلمنائية            
  .إلنقاذ الطفولة، ومنظمة احلياة اجلديدة
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واملساواة بني اجلنسني إحدى املسائل اليت تتعاون بشأهنا الوكـاالت األعـضاء يف               -٦٣
الت، وتسعى الوكاالت إىل ضـمان أن يـتم         جمموعة املنظمات اإلمنائية املشتركة بني الوكا     
  :وتشمل هذه الربامج. تعميم املنظور اجلنساين داخل براجمها املختلفة

 ؛ والتدريبالتثقيف •

 ؛ بني اجلنسني ومتكني املرأةاملساواة •

 ؛إنعاش اجملتمع احمللي وتعبئته والعمل اجملتمعي •

 ؛عفاء والدعم املادي للفئات الضعيفة واألفراد الضاخلدماتتقدمي  •

 ؛ لتنمية سبل كسب العيش املستدامالدعمتقدمي  •

 . العدالة االجتماعية واالقتصاديةلتحقيقالدعوة  •

  تطبيق االتفاقية  - ثالثاً  

  ١املادة     
  تعريف التمييز ضد املرأة

، حقـوق   ١٩٧٤فرباير  / شباط ٧يضمن دستور غرينادا، الذي دخل حيز النفاذ يف           -٦٤
 من الدستور ميثاقا حلقوق اإلنسان يف غرينـادا،   ١ الفصل   ويعترب. اإلنسان جلميع األشخاص  

  : منه على ما يلي١وتنص املادة 
أن يتمتع باحلقوق واحلريـات األساسـية،       حيث إنه حيق لكل شخص يف غرينادا         

مهما كان عرقه أو مكان منشئه أو آراؤه السياسية أو لونه أو عقيدتـه أو نـوع                 
 وحرياهتم واملصلحة العامة، فله احلـق يف     جنسه، شريطة أن حيترم حقوق اآلخرين     
  :مجيع احلقوق التالية دون استثناء، وهي

  ؛محاية القانونيف و مناأل وةرياحلياة وحق الشخص يف احل  )أ(  
  حرية الوجدان والتعبري واالجتماع وتكوين اجلمعيات؛  )ب(  
محاية خصوصية مرتله وممتلكاته األخرى ومحايتـه مـن نـزع             )ج(  

  ون تعويض؛ممتلكاته بد
  .احلق يف العمل  )د(  

ويف حني يضمن الدستور حقوق اإلنسان األساسية بصفة عامة، فهو يسمح بفرض              -٦٥
 علـى   بعض قيود لضمان أال يتعدى التمتع بتلك احلقوق على حقوق اآلخرين أو يؤثر سلباً             

  .الصاحل العام
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الذين يعملون  وحيظر الدستور كذلك التمييز حبكم القانون ومن جانب األشخاص            -٦٦
  : التمييز على النحو التايل اليت تعّرف أيضا١٣ًويتم هذا يف املادة . كموظفني يف الدولة
من هذه املـادة،    ) ٧(و) ٥(و) ٤( بأحكام الفقرات الفرعية     رهناً  -١  

  .ال ينص أي قانون على أي حكم متييزي سواء يف حد ذاته أو يف تأثريه
من هذه املـادة،    ) ٨(و) ٧(و) ٦ (رهنا بأحكام الفقرات الفرعية     -٢  

ال ُيعاَمل أي شخص على حنو متييزي من جانب أي شخص يتصرف مبوجب أي              
  .قانون مكتوب أو خالل أدائه مهام أي منصب عام أو أي سلطة عامة

 معاملة األشخاص املختلفني    "متييزي"يف هذه املادة، ُيقصد بعبارة        -٣  
 للعـرق أو     صفات كل منهم وفقاً    معاملة خمتلفة تعزى بشكل كلي أو رئيسي إىل       

مكان املنشأ أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع اجلنس، حيث يتعرض              
األشخاص الذين يتصفون بإحدى هذه الصفات إلعاقات أو قيود ال يتعرض هلـا             
من يتصفون بصفة أخرى أو مينحون امتيازات أو منافع ال حيـصل عليهـا مـن                

  .يتصفون بصفة أخرى
فهو يدرج القواعد واملعامالت املاليـة      . وحيدد الدستور استثناءات من ادعاء التمييز       -٦٧

العمل اإلجيايب الذي يرمي لتـصحيح      "كما يسلم بأن    . مع غري املواطنني بوصفها استثناءات    
 ١٣وتنص املادة   .  مسموح به بسبب قبوله اجتماعياً     )٦("التفاوتات واالختالالت غري املقبولة   

  :ما يليكذلك على 
من هذه املادة على أي قانون مـن        ) ١(ال تنطبق الفقرة الفرعية       -٤  

  :حيث يشتمل هذا القانون على حكم
  بتخصيص اإليرادات العامة أو غريها من األموال العامة؛ أو  )أ(  
  فيما يتعلق باألشخاص الذين ليسوا من مواطين غرينادا، أو   )ب(  
لذين يتصفون بصفة على حنو     وجبه أن يتعرض األشخاص ا    مبجيوز    )ج(  

من هذه املادة ألي إعاقة أو تقييد، أو أن ُيمنحـوا           ) ٣(ما ذكر يف الفقرة الفرعية      
أي ميزة أو منفعة، يكون هلا بدرجة معقولة ما يربرها يف جمتمع دميقراطي بـالنظر               
إىل طابعها والظروف اخلاصة املتعلقة هبؤالء األشخاص أو أشخاص يتصفون بأي           

  .صفة أخرى
، الكلمتني  يستخدم الدستور ومعظم قوانني غرينادا، وال سيما القوانني األقدم زمناً           - ٦٨

غري أنه أصبح من قبيل الترمجة الرمسية أن تشري إىل الشخص الغائب، أي             . "لـه"و" املرء"

__________ 

 ).١٩٩١(ألكسس، فرانسيس  )٦(
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من قانون التفسري واألحكام    ) ٤(٣والواقع أن املادة    .  لنوع جنسه  ، بدون اعتبار  "اإلنسان"
  :، تنص على أن١٩٨٩ الصادر يف عام العامة،

يف مجيع القوانني املكتوبة، تشمل الكلمات والعبارات الدالة على اجلنس املـذكر            " 
  ".اإلناث، فيما عدا إذا ظهر قصد مناقض هلذا

ومجيع قوانني الدولة وعملياهتا مقيدة بأحكامه،      . والدستور هو القانون األمسى للبالد      -٦٩
ومع أن روح القـانون     . )٧(لة القطاع اخلاص واجملال اخلاص أمامه     ولكنه ال ينص على مساء    

حتدد نغمة الوعي والنظام القيمي لألشخاص، فثمة تقاليد ومعتقدات كثرية داخل اجملتمعات            
التوعيـة  /احمللية ال تتفق مع مبدأ املساواة املتجسد يف الدستور، ومن هنا ضرورة زيادة الوعي             

  .ه بتنفيذها على حنو كاملباالتفاقية وزيادة العمل وربط

  ٢املادة     
  االلتزامات بالقضاء على التمييز

 اضطلع السيد كريستوفر نلسون، وكان وقتـذاك        ١٩٩٤ إىل   ١٩٩٣يف الفترة من      -٧٠
: املرأة والقـانون يف غرينـادا     "مستشار امللكة وهو اآلن مدير االدعاء العام، بتحليل عنوانه          

لتحليل عدة قوانني موجودة، وعلق عليهـا، واقتـرح         وعرض ا . "دراسة للمجاالت الرئيسية  
  :وكانت اجملاالت اليت تناوهلا هي. اإلصالح حيثما كان ذلك ضرورياً

 ؛حالة األطفال •

 ؛حالة الزوج يف القانون العريف •

 ؛حضانة الطفل •

 ؛إعالة الطفل •

 ؛أوامر النفقة •

 ؛حقوق امللكية •

 ؛الطالق •

 ؛الزواج •

 ؛التمييز على أساس اجلنس •

 ؛العنف اجلنسياالغتصاب و •

 . املرتيلالعنف •

__________ 

 .نفسهاملصدر  )٧(
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والقانونان اللذان مت تناوهلما منذ إجراء هذا االستعراض مها قانون حالـة الطفـل                -٧١
الذي يزيل التمييز بني األطفال الشرعيني وغري الشرعيني وقانون العنـف املـرتيل             ) ١٩٩١(
  .الذي يوفر احلماية من العنف األسري) ٢٠٠١(

، نظمت الرابطة الكاريبيـة للبحـث والعمـل         ٢٠٠١   إىل ٢٠٠٠ففي الفترة من      -٧٢
النسائي، بالتعاون مع عيادة تقدمي املعونة واملشورة القانونية وبدعم من احلكومة، جمموعة من             

  .حلقات العمل التدريبية لعدد خمتار من ضباط الشرطة عن معاملة ضحايا العنف املرتيل
لتوفري احلمايـة   "ملرتيل الذي يرمي    ، أصدرت غرينادا قانون العنف ا     ٢٠٠١ويف عام     -٧٣

 وينص هذا القانون على أوامر للحماية والعمـل        ".لضحايا العنف املرتيل ولألمور املتصلة هبم     
وميكن أن تدعم هذه األوامر التهم اجلنائية، مثل االعتداء وحماولة القتل، الـيت             . واالستئجار

، جرى  ٢٠٠٦ويف عام   . قلة عنها ميكن رفعها مبوجب القانون اجلنائي، وميكن أن تكون مست        
للعنف املرتيل بوصفها القواعد    ) اإلجراءات املوجزة (تعزيز قانون العنف املرتيل باعتماد قواعد       

 خمتلفة لتطبيق ومـنح األوامـر       ، اليت تتيح أشكاالً   ٢٠٠٦ لعام   ١٣واألوامر الدستورية رقم    
  . املنصوص عليها مبوجب القانون

. كومة ملجأ للنساء اللوايت يتعرضن لإليذاء وأطفـاهلن       ، أنشأت احل  ١٩٩٩ويف عام     -٧٤
ويهدف امللجأ إىل توفري بيئة مأمونة وداعمة للنساء من ضحايا االعتداء وأطفاهلن على أساس              

غري . مؤقت بينما يتم تزويدهن باخلدمات وغريها من الدعم الالزم للعيش دون تعرض للعنف     
أو عدم ختصيص املوارد البـشرية  / أوهلا ندرة و:أن هناك حدودا للخدمات اليت ميكن تقدميها  

، االفتقار إىل الدعم االقتصادي ألشد      للدعم النفسي االجتماعي للعميالت واملقيمات؛ وثانياً     
  . وفقرا عند مغادرهتن الدارالعميالت ضعفاً

. ، أقيمت وحدة العنف املرتيل داخل وزارة التنمية االجتماعية        ٢٠٠٣مايو  /ويف أيار   -٧٥
  :هذه الوحدة وتقوم بوظيفتها حتقيقا لألهداف التاليةوتعمل 

 ؛التصدي ملختلف قضايا العنف املرتيل على الصعيد الوطين •

إذكاء الوعي العام بشأن العنف املرتيل من خالل التوعيـة اجملتمعيـة والوسـائط               •
 ؛املطبوعة واإللكترونية

مجة على األفراد واألسر،    توفري الربامج التثقيفية بشأن األسباب اجلذرية، واآلثار النا        •
 ؛مع التركيز على احلماية

 ؛٢٠٠١املساعدة على إنفاذ قانون العنف املرتيل لعام  •

 ؛تقدمي املشورة لضحايا العنف املرتيل وألعضاء أسرهم •

 مجع البيانات اإلحصائية عن معدالت حدوث خمتلف أشـكال العنـف املـرتيل             •
ت واجلهات صاحبة املصلحة على     وآثارها والروابط بينها ملساعدة واضعي السياسا     

 ؛تقييم مدى انتشار العنف املرتيل بقدر كاٍف
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 ؛تقدمي الدعم لدار سيدارز للنساء اللوايت تعرضن لالعتداء وأطفاهلن •

لضحايا العنف املرتيل أو األشخاص     الساعة  إنشاء خط للمساعدة يعمل على مدار        •
 .الذين يطلبون املعلومات

       فمالكهـا الـوظيفي،    . يل تعمل يف ظل قيـود خطـرية       غري أن وحدة العنف املرت      -٧٦
 ، يقتصر على شخص واحد، ونطاق الواجبات جيعل من الصعب أن تنفذ الربامج تنفيذاً             أوالً

كذلك مل ُيجعل املنصب وظيفة منشأة يف إطار جلنة اخلدمة احلكومية، ومن            .  وُمْرضياً كامالً
  .الشخص الوحيد الذي مت االتصال به لتشغيلهامث فالوحدة ختضع لقرار اإلدارة ومدى توافر 

 لسالسة تنفيذ القانون، وال سيما القواعد واألوامر الدستورية، جرى تدريب        وحتقيقاً  -٧٧
 على استخدام النماذج لكي يتسىن للضحايا الـضعيفات         ٢٠٠٧كتبة قضاة الصلح يف عام      

غري أن مثة بعـض     . انة مبحام احلصول على اخلدمات بدون التكاليف الباهظة املقترنة باالستع       
الصعوبة يف تطبيقهم اإلجراءات بشكل كاف ألن الظروف اليت يعملون يف ظلـها ال تتـيح               

ويف الوقت ذاته، تواصل عيادة تقدمي املعونة واملشورة        . عادة خصوصية االجتماع بالعميالت   
  .القانونية ملء الفراغ بتوفري الدعم القانوين للضحايا بتكاليف زهيدة

وكمثال على ذلك،   . وهناك بعض السياسات واملمارسات العامة اليت متيز ضد املرأة          -٧٨
ال يوجد يف منوذج تسجيل األطفال وإصدار شهادات امليالد أي نص لتحديد مهنة األم، مع               

ومن الواضح أن هذا نتاج لالعتقاد التقليـدي        . أنه يف الوقت ذاته يسمح بتحديد مهنة األب       
ومن األمثلة األخرى أن شهادة الزواج ال تتطلب اسم         . ا يف احلقل العام   بأن املرأة ليس مكاهن   

  .ومل يتم تعديل هذه النماذج بعد. أم أي من الزوجني، ولكنها تتطلب امسي أبويهما
ومن احلاالت اليت ميارس فيها التمييز قوة شرطة غرينادا امللكية اليت متيز بني الضباط                -٧٩

فضابطات الشرطة حيملن . اب أو، يف بعض احلاالت، يف املهام   الذكور واإلناث سواء يف األلق    
، بينمـا املقابـل     "امرأة شرطية " وتعين   "WPC" يف اختصار هويتهن، من قبيل        إضافياً حرفاً

وال بد من النظر يف ضرورة اسـتمرار هـذا          . "شرطي" ومعناها   "PC"للضباط الذكور هو    
  .النظام، واختاذ اخلطوات ملعاجلته

حنو املساواة بـني اجلنـسني يف       " حكومة غرينادا ورقة سياسات بعنوان       وقد أعدت   -٨٠
واعترفت بأن نسبة مشاركة املـرأة يف قـوة         . "٢٠٠٩خدمة الشرطة والسجون حبلول عام      

 يف  ١٦,٧يف املائة، ونسبة مشاركتها يف خدمة الـسجون          ١٤شرطة غرينادا امللكية كانت     
تعميم االعتبارات اجلنسانية : من هذه السياسة هووأشري إىل أن اهلدف . ٢٠٠٣املائة، يف عام 

 يف األنشطة املرتبطة هباتني املؤسستني، ومن مث تعزيز التمثيل، وإبراز احلواجز القائمة، فـضالً             
عن النظر يف طرق حلفز املرأة على أن تدرك بشكل أفضل الدور الذي ميكـن أن تؤديـه يف             

  .املؤسستني املذكورتني
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البيانات العامـة عـن     : لثالث اليت مت حتديدها يف هذا الصدد هي       واالستراتيجيات ا   -٨١
املساواة بني اجلنسني؛ وضمان التوازن بني اجلنسني يف االلتزامات اليت تؤثر على رفاه موظفي              

ومتثل اهلدف منها يف أن يبلغ عدد النساء        . الشرطة والسجون؛ وتعمد تعيني مزيد من النساء      
  .٢٠٠٩ يف املائة حبلول عام ٣٠ حرجة قدرها يف خدميت الشرطة والسجون كتلة

وعلى . وقد أدٍخلت تغيريات ملعاجلة بعض السياسات واملمارسات اليت متيز ضد املرأة            -٨٢
مر السنني، تنفذ برامج متنوعة لتشجيع املرأة على الدخول يف نطاق أوسع من املهن، تشمل               

مل حيرز هذا سوى حـاالت جنـاح        و. وظائف غري تقليدية كالبناء والنجارة لصناعة التشييد      
حمدودة ألن األعراف الثقافية السائدة تكون هلا األسبقية وتفرض قيودا سواء داخل اجملال أو              

  .على النساء اللوايت حتاولن الدخول فيه
وجيري . ومثة اعتراف بأن التحرش اجلنسي هو إحدى املمارسات اليت متيز ضد املرأة             -٨٣

ومن خالل املشاورات واخلطاب العام، . ت ملعاجلة هذه املشكلة   يف الوقت احلاضر اختاذ خطوا    
تقود املنظمة الوطنية للمرأة يف غرينادا عملية الدعوة والعمل يف هذا الصدد، واحلكومة ملتزمة             

وُيعتزم التصدي للتحـرش    . بدفع هذه العملية قدما صوب سن القوانني وتوفري آليات لإلنفاذ         
 على األشـخاص يف     أيضاًس فقط يف جمال العمل، ألنه يؤثر        اجلنسي يف مجيع القطاعات، ولي    

  .التعليم والتدريب والترفيه والسكن وغريها من اجملاالت
، جرت صياغة القوانني والسياسات اليت مت إقرارها منذ التصديق على املعاهدة  وأخرياً  -٨٤

  .باستخدام لغة حمايدة من الناحية اجلنسانية بصفة عامة

  ٣املادة     
  املرأة وتقدمهاتطور 
حبكم القانون تتمتع املرأة يف غرينادا، بغض النظر عن وضعها العـائلي، بإمكانيـة                -٨٥

اللجوء على قدم املساواة للقضاء واملشاركة يف العملية السياسية واحلصول على اخلـدمات             
االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم وبرامج حمو األميـة وملكيـة العقـارات والرعايـة              

  .جتماعيةاال
ويتبني من دراسة التقريـر عـن       . )٨(، عقدت ندوة عن حالة املرأة     ١٩٩١ويف عام     -٨٦

املناقشة اجلماعية أنه ميكن إجياز العوائق العملية إلمكانية وصول املرأة اليت حددهتا أفرقة العمل       
  :فيما يلي

النـساء  جنم عن التمييز يف اختيارات املواضيع بني األوالد والبنات أن الفتيـات و             •
 ؛لديهن مهارات غري كافية للتوظيف، وخاصة يف جماالت العمل غري التقليدية

__________ 

وأعدت إدارة شؤون   ". حركة املرأة من أجل النهوض    : "شعار حتت   ١٩٩١مارس  / آذار ٢٣عقدت الندوة يف     ) ٨(
 ".تقرير عن الندوة الوطنية عن حالة املرأة يف غرينادا وكاريكاو ومارتينيك الصغرى"املرأة وثيقة بعنوان 
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ارتفاع معدل البطالة واخنفاض األجور يف القطاعات اليت تشغلها املرأة أكثر مـن              •
غريها، باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة توفري االحتياجات األساسية لألسرة، حيـدثان           

 ؛ ولألسر املعيشية اليت ترأسها املرأةمصاعب اقتصادية وأسباب ضعف للمرأة

أدى عدم مالءمة التثقيف بشأن احلياة األسرية يف املدارس ولآلبـاء واألمهـات              •
بصفة عامة إىل تزايد املشاكل االجتماعية وانعدام املسؤولية لدى بعـض اآلبـاء             

 ؛واألمهات

حصول يقيد العجز يف اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات االجتماعية إمكانية            •
 ؛املرأة على الدعم يف مواجهة املشاكل الشخصية واألسرية

تشريعات اليت ترمـي    نقص الوعي بني صفوف النساء بشأن دورهن يف اجملتمع وال          •
 حلماية حقوقهن؛

جنم عن ضعف إعداد املوارد البشرية بصفة عامة قلة املهارات الالزمـة لنجـاح               •
 ؛جلودةا الصناعات املرتلية، من قبيل التسويق ومراقبة

 التحرش اجلنسي يف مكان العمل؛ •

ممارسات تربية الطفل والتنشئة االجتماعية يف املدارس والكنائس ومدارس اجلنس           •
 .الواحد تشجع على التمييز

وطُرِحت الصلة بني نوع اجلنس والطبقة االجتماعية باعتبارها أحد جماالت القلـق              -٨٧
ة عن اعتقادها بأن حالة املـرأة ال تعـزى          وأعربت قيادات املنظمات غري احلكومي    . الرئيسية

وطُرحت احلالة االجتماعية االقتصادية لفرادى النساء والفئات الفرعيـة         . )٩(ألنوثتها فحسب 
. للمرأة كعامل من العوامل اليت تسبب جتارب التمييز اليت تواجهها املرأة أو تزيدها تعقيـداً              

 إزاء قارنة بامرأة ثرية، كانت أكثـر ضـعفاً    فعلى سبيل املثال، عندما كانت املرأة فقرية، بامل       
ومن العوامل األخـرى    .  أو قدرة على الدفاع عن حقوقها      املمارسات التمييزية وأقل حتمساً   

ذات الصلة اليت جرى طرحها حالة املرأة املهنية واالجتماعية، ذلك أن املرأة اليت ُيعرف أن هلا             
ة غري املعروفة، أو اليت ُيعرف أن هلا أسـلوب           يف اجملتمع حتظى باحترام أكثر من املرأ       "صوتاً"

 ال تدرك حقوقها مبوجـب      "املرأة العادية "كذلك أشار القادة إىل أن      . "مثري للشكوك "حياة  
  .االتفاقية، أو حقوقها املدنية، ومن مث فهي غري قادرة على املطالبة باحترام تلك احلقوق

ديات التالية ما زالـت تـشكل       وأضافت قيادات املنظمات غري احلكومية أن التح        -٨٨
  :حتديات هامة تواجهها املرأة

 ؛ارتفاع معدل البطالة والفقر •

 ؛انعدام املهارات التقنية الالزمة للتوظيف •
__________ 

 تـشرين   ٢ الذي عقده مؤلف هـذا التقريـر يف          احلكوميةادات املنظمات غري    مناقشة فريق التركيز مع قي     )٩(
 .٢٠٠٨أكتوبر /األول
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 ؛عدم املعرفة باألماكن اليت تلتمس فيها املساعدة •

 ؛عدم مالءمة آليات وخدمات الدعم •

 ؛العجز عن التفاوض بشأن ظروف حياهتا اخلاصة •

 أو سواء كـانوا ذكـوراً  (لدى الذين يف مراكز السلطة باألشخاص     انعدام الوعي    •
 ؟الذين يبدو أهنم يفتقرون إىل املكانة) إناثاً

فقـد  .  عن ردود مماثلة   )١٠(ومتخضت املناقشة مع النساء من جمتمعات ريفية خمتلفة         -٨٩
  :ذكرت النساء أن التحديات الرئيسية هي

ائف اليت تكفي أجورهـا إلعالـة       العجز عن العثور على وظائف، وال سيما الوظ        •
 ؛أنفسهن وأطفاهلن

االفتقار إىل اإلعالة وأوجه الدعم األخرى لألطفال وأمهاهتم من آباء األطفـال يف              •
 ؛كثري من احلاالت

 ؛انعدام الفهم لدى األشخاص يف اجملتمع ملا تعانيه املرأة يف املواقف الصعبة •

وقهن وممارستها واغتنـام فـرص      كثري من النساء ال تبذلن اجلهد الالزم لتعلم حق         •
 ؛التطور املتاحة

 ؛يلزم إنشاء جمموعات لدعم املرأة يف اجملتمعات احمللية •

من الضروري أن يفهم الرجال احلالة وضرورة حـدوث تغـيري يف االجتاهـات               •
 ؛والسلوكيات حنو املرأة

 بطرق حتقر من شأن املرأة، كما يف اإلعالنـات          "تتبذلن يف املظهر  "بعض النساء    •
 ؛خالل املهرجانو

 .عدم دعم النساء لبعضهن البعض •

 مفاده أن املرأة يف املناطق احلضرية تواجه من         وطرحت النساء يف املناطق الريفية رأياً       -٩٠
  .التحديات أكثر مما تواجهن، مثل ضعف إمكانية احلصول على الغذاء وقلة الدعم االجتماعي

  : يف جمتمع غريناداأيضاًالتالية وباإلضافة إىل هذه العوائق، توجد العوائق   -٩١
عبء رعاية األسر الواقع على صعيد األسرة املعيشية، مما يعوق مشاركة األمهات             •

 ؛املقعدين يف بيوهتن/والنساء الشابات اللوايت يعتنني باملسنني واملرضى

ظهور املرأة بشكل أكرب على ما يبدو يف جمال توفري اخلدمـة الطوعيـة أو غـري                  •
 ؛ر للمجتمعات احمللية واألسر اليت ال تنتمي إليهااملدفوعة األج

__________ 

     / تـشرين األول   ٢ نظمها مؤلف هـذا التقريـر يف         اليتمناقشة فريق التركيز مع النساء يف سانت أندروز          )١٠(
 .٢٠٠٨أكتوبر 
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 أن املرأة والرجـل      كامالً نظام املعتقدات لدى السكان الذي ال يقدر بعد تقديراً         •
 .متساويان، وهلما احلق يف التمتع بالفرص واالمتيازات واملنافع على قدم املساواة

ف نفقة الطفل عندما تدخل     ينبغي أن تتوق  : ومن املعتقدات اليت ال تزال مستمرة أنه        -٩٢
    أم األطفال يف عالقة جنسية جديدة أو يف حال دخوهلا هذه العالقة؛ إذا مل يـؤدب الرجـل                 

أن يواصلوا  "سن معينة "زوجته أو امرأته فهو ال حيبها؛ ال ينبغي لألشخاص فوق           ) أو يضرب (
  .)١١(هتمامهم ألسرهمالدراسة، وال سيما يف ذلك النساء اللوايت لديهن أطفال، بل أن يولوا ا

وبالرغم من هذه العوائق، فقد متكنت النساء من احلصول على مزيد مـن بـرامج                 -٩٣
كذلك حترز النساء خطـوات بعيـدة يف حالتـهن االقتـصادية            . التثقيف والتنمية الذاتية  

واالجتماعية، ومن مث تتغلنب على الوضع التقليدي الذي كان ينتظر منهن فيه أن يعتمدن على            
  .ل يف إعالتهنالرج
ويتيح التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم الرمسي بعض التخفيف من عـبء               -٩٤

 مدرسة خاصة للمرحلـة قبـل       ٣١ مدرسة عامة و   ٧٠فثمة شبكة مؤلفة من     . رعاية الطفل 
وجرى تطوير شبكة مدارس املرحلة قبل االبتدائية العامة خالل فترة      . االبتدائية يف أحناء الدولة   

لسبعينات والثمانينات، وبعض هذه املدارس مملوكة وتدار من ِقبل احلكومة وبعضها اآلخـر       ا
وكانت املنظمة غري احلكومية الرئيـسية      . من جانب كنائس ومنظمات غري حكومية خمتلفة      

اليت أنشأت املراكز للرعاية النهارية واملدارس للتعليم قبل االبتدائي هي وكالة غرينادا اإلمنائية             
  .ويف األعوام األخرية، أضاف بعض مالك القطاع اخلاص إىل هذه الشبكة. اذ الطفولةإلنق
وتفتح املدارس قبل االبتدائية عادة ملدة سبع ساعات تقريبا يف اليوم، وهو ال يكفي                -٩٥

يـضاف إىل  . ملقدمات الرعاية العامالت اللوايت تعملن ملدة مثاين ساعات يف اليوم يف املتوسط 
تفتح أبواهبا يف أوقات تيّسر األمر على األشخاص الـذين يقومـون بأعمـال              ذلك أهنا ال    

وتظل أعداد قليلة من مدارس التعليم قبل االبتدائي        . النوبات، كالعمل لوقت متأخر يف املساء     
. اخلاصة مفتوحة لساعات أطول، ولكن بتكلفة إضافية لألهل الذين يطلبون هـذه اخلدمـة             

املؤسسات لكي تساعد أكثر من ذلك يف التعجيل بنهوض         ويلزم مراجعة ساعات عمل هذه      
يـضاف إىل ذلـك أن مـن        . املرأة، اليت ال تزال متثل اجلهة األوىل لتقدمي الرعاية لألطفال         

  .الضروري أن ُينشأ مزيد من مراكز رعاية الطفل لألطفال األصغر سنا واألطفال الُرّضع
وال توجد برامج ملا بعد     .  ساعات يومياً  وتعمل املدارس االبتدائية والثانوية ملدة ست       -٩٦

  .فترة الدراسة، فيما عدا بعض أنشطة دورية للطالب يف جماالت النشاط اخلارجة عن املنهج
وأربع من هذه الدور مملوكة بصفة      . وتوجد كذلك شبكة من دور اإلقامة للمسنني        -٩٧

عمل بدعم وتنظـيم مـن   وأربع منها مملوكة ملنظمات دينية ت   . كاملة وتدار من قبل احلكومة    
__________ 

    / تـشرين األول   ٢ التقريـر يف      مؤلف هـذا   نظمهامناقشة فريق التركيز مع النساء يف سانت أندروز اليت           )١١(
 .٢٠٠٨أكتوبر 
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وال توجد  . عالوة على ذلك، مثة ثالث دور خاصة لتقدمي الرعاية الطبية للمسنني          . احلكومة
  .أي منشآت للرعاية النهارية للمسنني

وكمثال علـى   . وتشارك املرأة مشاركة نشطة يف وضع التشريعات اليت تؤثر عليها           -٩٨
د، أنشئت جلنة ألصحاب املصلحة من أجل       ذلك، عندما كان قانون العنف املرتيل قيد اإلعدا       

وتألفت هذه اللجنة من ممثلني عن املنظمات غـري احلكوميـة الرئيـسية             . مناقشته بالتفصيل 
  .املنخرطة يف العمل مع النساء واألطفال

  :وفيما يلي بعض العوائق العملية اليت حتول دون ممارسة املرأة حلقوق اإلنسان اخلاصة هبا  -٩٩
  عتيق لبعض القوانني من قبيل قانون نفقة الطفل؛الطابع ال  )أ(  
 من الدستور، أو رفع ادعـاءات   ١صعوبة تقدمي الشكاوى يف إطار الفصل         )ب(  

  التمييز مبوجب القوانني أو من جانب موظفي الدولة، وارتفاع تكلفة ذلك؛
عدم وجود آلية حمددة واضحة للتعامل مع ادعاءات التعرض للتمييز مـن              )ج(  
  شخاص خبالف الذين يعملون كموظفني يف الدولة؛جانب األ
  .عدم مالءمة اآلليات واخلدمات واملرافق لالستجابة وتقدمي الدعم  )د(  

  ٤املادة     
  التعجيل بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة

للتعجيل بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل، ُصممت بعض برامج احلكومة ملساعدة             -١٠٠
لب على العوائق اليت حتول بينها وبني إمكانيات الوصول واملشاركة على قـدم             املرأة يف التغ  

  .وال جتري االستعانة حىت اآلن بالعمل اإلجيايب لكفالة التعجيل باملساواة. املساواة مع الرجل
، أنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بالشؤون اجلنـسانية          ١٩٩٤وخالل عام     -١٠١

. د االتفاقية وتعميم املنظور اجلنساين داخل خمتلـف وزارات احلكومـة          للمساعدة يف تنفيذ موا   
غري أهنا توقفت   . وتألفت اللجنة من ممثلني لوزارات احلكومة واملنظمات غري احلكومية املختلفة         

  .وجيري القيام باألعمال التحضريية الستئناف هذه اللجنة عملها وتعزيز واليتها. عن العمل
ئيسي من مشروع املبادرات الريفية يف غرينادا، الذي بدأ عملياته          ويتمثل اهلدف الر    -١٠٢

، يف احلد من الفقر يف الريف على حنو مستدام ومنصف للجنـسني وذلـك               ٢٠٠٣يف عام   
بإتاحة الفرصة لألسر املعيشية الريفية لتحسني دخلها عن طريق زيادة قـدرهتا علـى إدراك               

 مل يتمكن منذ إنشائه من تنفيذ براجمه بالكامل         غري أن املشروع  . الفرص االقتصادية وحتقيقها  
  .ومن جلب املنافع املتوخى منه تقدميها

، انتهت غرينادا من وضع خطة وطنية استراتيجية تشتمل على باب           ٢٠٠٦ويف عام     -١٠٣
  :وأهداف الباب املذكور من اخلطة هي كما يلي. معين باملساواة بني اجلنسني
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ذكور واإلناث يف إمكانيات احلصول على التنمية       كفالة عدم التمييز بني ال      )أ(  
  الوطنية واالستفادة منها؛

  معاجلة التقسيم اجلنساين للعمل؛  )ب(  
التصدي للقضايا اجلنسانية يف جمال التعليم وغريه من اجملاالت احلامسة مـن              )ج(  

  قبيل األسرة املعيشية واجملتمع احمللي؛
  .أجل معاجلة التفاوتات احلاليةاستحداث تدابري لتحقيق العدالة من   )د(  
وأعدت اخلطة املذكورة من خالل عملية تشاورية بقيادة وكالة إعـادة اإلعمـار               -١٠٤

والتنمية، وهي اهليئة اليت أقامتها احلكومة لتوجيه عملية اإلنعاش وإعادة اإلعمار بعد مـرور              
  .ومل تنفذ هذه اخلطة حىت اآلن. ٢٠٠٤اإلعصار إيفان يف عام 

     يف  بدأت العملية املفضية إىل وضع سياسة عامة وطنية للشأن اجلنساين جـدياً            وقد  -١٠٥
  .٢٠٠٧عام 

  ٥املادة     
  أدوار كل من اجلنسني واألدوار النمطية

إذ ُيتوقع  .  لألسس التقليدية  ما زال اجملتمع يسند األدوار لكل من املرأة والرجل وفقاً           -١٠٦
ويصف أحد املشاركني يف فريـق      . ب األول للطفل  من املرأة أن تكون مقدم الرعاية واملدر      

 عن أطفـال اآلخـرين يف       إن على املرأة أن تشرف على أطفاهلا فضالً       ": التركيز ذلك بقوله  
غري . "اجملتمع احمللي وتصحح أفعاهلم بوصفها أما وأن تساعدهم على اكتساب العادات الطيبة           

 وزيادة الوعي باملساواة، وذلك علـى       أنه جيري توسيع األدوار املسندة إىل الذكور واإلناث،       
  .)١٢(الصعيد املادي على أقل تقدير، إن مل يكن بعد على الصعيد العقائدي

ويفرض الدين بعض القيود على التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف                 -١٠٧
 املرجع األعلى   فغالبية سكان غرينادا يدينون باملسيحية، اليت يعد الكتاب املقدس فيها         . غرينادا

  :وجيري تعميم املعتقدات التالية على أساس أن هلا تقاليد توراتية. للقيم واملعتقدات
 إىل أهـل  ١(الرجل هو رأس املرأة ولذلك جيب على الزوجة أن ختضع لزوجهـا           •

ومتتد رئاسته لتتجاوز حدود    ). ٢٤-٥:٢٢ وإىل أهل أفسس     ١١:١٣كورينثوس  
 جلميع النساء؛ لتشمل رئاسة الرجل البيت كذلك

، )٣١-١٠: ٣١. األمثال ("امرأة فاضلة "ينبغي أن هتدف كل امرأة إىل أن تكون          •
 ؛"فة أو العذريةالع" حيث يقصد بالفضيلة تقليدياً

 ). ٣التكوين (والضعيفة ) ١٦القضاة (من املعتقدات الشائعة وصف املرأة بالغاوية  •
__________ 

 األستاذة فيوليت يودين باريفو، من جامعة       تصفهيستخدم املستويان املادي والعقائدي هنا على النحو الذي          )١٢(
 .جزر اهلند الغربية



CEDAW/C/GRD/1-5 

GE.11-42333 26 

ة هي الوضع املثايل، ولكـن جـرى        يرى عامة السكان أن العالقات الزوجية األحادي        -١٠٨
 العف بأن تشكل االرتباطات حبكم األمر الواقع أو القانون العام وعالقات الشريك الزائر قدراً             

وكثري من األزواج يتزوجون بعد أن يكونوا شـركاء         .  من العالقات احلميمة أو الزوجية     كبرياً
.  يف ظل عالقات التـزاور     وا أطفاالً حبكم القانون العام لفترة طويلة من الزمن، أو بعد أن ينجب          

  . يف املائة من األطفال يولدون خارج إطار الزواج٥٠وتشري التقديرات إىل أن ما يزيد على 
 أن يكون لكل من الرجل واملرأة عدة عالقات محيمة يف حياتـه،             أيضاًومن املعتاد     -١٠٩
 للتقرير املتعلق بدراسـة  اًووفق.  يف نفس الوقت، ولكن األمر ينطبق أكثر على الرجل   وأحياناً

، كـان نطـاق     )٢٠٠٦-٢٠٠٥ (املركز الكارييب لعلم األوبئة   استقصائية سلوكية قام هبا     
 يتراوح بني شـريكة واحـدة        عاماً ٢٤-١٥ من األعمار    طني جنسياً العالقات للشبان النش  

وإحدى عشرة شريكة يف اجلنس غري التجاري يف غضون فترة الشهور االثين عشر الـسابقة               
على إجراء الدراسة، وأفادت الشابات اللوايت بنفس املواصفات بأن نطاق عالقاهتن يتـراوح             

وكان للشبان شريكتني يف املتوسط، بينما كـان املتوسـط   . بني شريك واحد وستة شركاء  
 سنة، فأفادت نـسبة     ٤٩-٢٥أما يف الفئة العمرية األكرب سنا، من        .  للشابات  واحداً شريكاً
 يف املائة من اإلناث باخنراطهم يف االتـصال اجلنـسي غـري             ٣٥الذكور و  يف املائة من     ٣٧

وتراوح عـدد الـشريكات    . التجاري مع شركاء غري منتظمني وغري جتاريني يف نفس الفترة         
وكان لكل من الذكور واإلناث يف .  شركاء٤-١ شريكة، ولإلناث بني ٦٠-١للذكور بني  

  .املتوسط شريك واحد غري جتاري وغري منتظم
واألدوار يف األسرة منطية ُينتظر فيها من اإلناث أن يقمن بدور ربة البيت، سـواء                  -١١٠

واملنتظر أن تكون مقدمة الرعاية ألفراد أسـرهتا        . كانت األنثى هي مصدر الدخل أو مل تكن       
وُيتوقع من الرجال، يف العادة، أال يشاركوا يف تنـشئة األطفـال            . املعيشية واألسرة املمتدة  

، حـىت يف     عن حياة أطفاله، وأحياناً    ويف حاالت كثرية، يتغيب الرجل مادياً     . ألسرةورعاية ا 
  . عنهم من الوجهة العاطفيةحال وجوده املادي، يبدو غائباً

 منمطة على أساس جنساين، بالرغم مـن أن معظـم           أيضاًواألدوار يف اجملال العام       -١١١
ة والرجل بإمكانيات الوصول القانوين إىل      ويتمتع كل من املرأ   . التقدم قد أحرز يف هذا اجملال     

مجيع الوظائف واملهن، فيما عدا املهن األقدم يف بعض الكنائس اليت ختضع لقيـود معينـة،                
غري أن األدلة تظهر أن التقسيم اجلنساين للعمـل مـستمر           . موجهة بصفة رئيسية ضد املرأة    

 ٣٧ملني يف قطاع التشييد بلغت العا ومن اجلدير بالتنويه أن نسبة). ٢٤ و٢٣انظر اجلدولني (
وكان يعمل يف قطاع جتارة اجلملـة  .  يف املائة من اإلناث    ٢يف املائة من الذكور بينما كانت       

 يف املائـة مـن     ١٢ يف املائة من اإلناث وكانت نسبة        ١٣ يف املائة من الذكور و     ٦والتجزئة  
 وكان القطاع اخلـاص     . يف املائة من اإلناث تعمل يف خدمة احلكومة        ٢٣الذكور يف مقابل    

  .)١٣(يستخدم أعلى نسبة من العاملني، وقام بتوظيف عدد من الذكور يفوق عد اإلناث
__________ 

 .٢٠٠٥لعام غرينادا، باستخدام بيانات من استبيان املؤشرات الرئيسية للرفاه : اخلطة الوطنية االستراتيجية للتنمية ) ١٣(
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وتعزز عمليتا التنشئة االجتماعية والرقابة االجتماعية األدوار الـيت ُيتمـسك هبـا               -١١٢
 معينة مـن األلعـاب والكتـب والوظـائف          لذلك يسند اجملتمع أنواعاً   . باعتبارها تقليدية 

ويتجاوز . ساحات، وما إىل ذلك، للفتيات والنساء، يف حني يسند غريها لألوالد والرجالوامل
  .اجملتمع عن ختصيص بعضها لألشخاص من كال اجلنسني

وقد أدت اجلهود املبذولة لتوسيع فئة األلعاب والكتب والوظائف واألماكن، وما إىل        -١١٣
نطاق اخليارات والفـرص املتاحـة    ذلك، املخصصة لألشخاص من كال اجلنسني إىل توسيع         

ويظهر أثـر ذلـك يف أن النـساء         . للمرأة أكثر مما فعلت خليارات وفرص الرجل حىت اآلن        
والفتيات حتاولن الدخول إىل ميادين الترفيه والرياضة والدراسة والعمل، وما إليها، اليت تعـد        

ونتيجـة  .  بأعداد مماثلة  غري تقليدية بالنسبة هلن، بينما نظراؤهن من الذكور ال يفعلون ذلك          
لذلك، فإن أحد االهتامات اليت يوجهها كل من الذكور واإلناث يف خمتلف طبقات اجملتمـع               

بد من اإلشارة إىل أن نطاق اخليارات        غري أنه ال  . "النساء حتاولن تسلم مقاليد األمور    "هو أن   
  .كان دائما أوسع أمام الرجل مما هو أمام املرأة

 على اإلجراءات الراميـة      سلبياً  تأثرياً "الرجال معرضون للخطر  "ة  وقد أحدثت نظري    -١١٤
إىل النهوض باملرأة نظرا لوجود اهتامات بأن النهوض باملرأة أدي إىل هتميش الرجل وسيؤدي              

 هبـذا    خطـرياً  لذلك تأثرت اإلرادة السياسية للقيادات من الذكور واإلناث تأثراً        . إىل ذلك 
لوك املنحرف والنشاط اإلجرامي وكثافتهما مـن جانـب         الرأي، وخاصة لتزايد معدل الس    

وقد يكون أكثر إنصافا ربط هذه السلوكيات السلبية بآثار البطالة والفقر وسـهولة     . الرجال
السفر واالتصاالت على الصعيد العاملي، وهي عوامل أخرى ال صلة هلا بالعالقات االجتماعية   

األبوي ذاته، ولكن يبدو من األسـهل تقلـيص       ، أو حىت باآلثار السلبية للنظام       )١٤(للجنسني
  .اخلدمات املقدمة للمرأة بناء على ذلك

ويستلزم تقدمي طلب الستخراج جواز سفر غرينادي لقاصر دون سن السادسة عشر           -١١٥
ويلّم .  لترتيب أولويات جيعل من األب الوصي القانوين الرئيسي        موافقة البالغني، وذلك وفقاً   

  : يف منوذج الطلب، الذي يشري إىل أنه"تعليمات"ل خلاص باهبذا الترتيب اجلزء ا
 بدون املوافقة الكتابية لوليهم      عاماً ١٦ال جيوز منح جواز سفر لألطفال دون سن          

القانوين، أي األب، أو األم يف حال وفاة األب، أو األم يف حال الطفـل املولـود           
 بد من تقدمي موافقة     ويف حال وفاة كل من األب واألم، ال       . خارج إطار الزوجية  

  .خطية من الشخص الذي يتوىل الوصاية القانونية
وجيري التثقيف بشأن الصحة واحلياة العائلية كجزء أصيل مـن املنـهج يف مجيـع                 -١١٦

وخيشى البعض من أال يكون املدرسون بعد معدين ملعاجلة تقدمي          . املدارس االبتدائية والثانوية  
ويرجع هذا إىل أن املدرسني هم      .  الربنامج على حنو فعال    املقصود والعارض يف  احملتوى  بعض  

__________ 

 ).٢٠٠٦ مارس/آذار( إىل استعراض الستراتيجية احلد من اجلرمية يف غرينادا اداًناست )١٤(
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نتاج اجملتمع، ومن مث يتمسكون مبعتقداته ومنظومته القيميـة، وهـم خليقـون بتقـدميها               
ونتيجة لذلك، تدرك وزارة    . وممارستها، بالرغم من البيانات املتعلقة باملساواة يف دليل املنهج        

  .)١٥(بهم استراتيجية ضروريةالتعليم أن تدريب املعلمني وإعادة تدري
وقد أطلقت محالت كثرية لتوعية اجلمهور بشأن قضايا املساواة بـني اجلنـسني،               -١١٧

يف هذا الصدد   وعادة ما يزداد النشاط العام      . ةوالقضاء على العنف املرتيل، وتعزيز حقوق املرأ      
 لالحتجاج علـى    واليوم الدويل ) مارس/ آذار ٨(كثافة خالل االحتفال باليوم الدويل للمرأة       

ويف كل عام، جيري حتديـد مواضـيع        . سنوياً) نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥(العنف ضد املرأة    
وتضطلع وزارة التنميـة    . خمتلفة، والتركيز على التواصل مع اجلمهور خالل القيام باألنشطة        

كاريـة،  االجتماعية واملنظمة الوطنية للمرأة يف غرينادا بصفة عامة بقيادة تلك األنشطة التذ           
  .أيضاًتشارك فيها   من املنظمات غري احلكومية األخرىولكن كثرياً

  ٦املادة     
  استغالل املرأة

 ١٩٠ و ١٨٨يوجد يف غرينادا تشريع ملنع االجتار بالنساء والفتيات ويرد يف املادتني              -١١٨
سواء جيلب أي أنثى لتمارس الدعارة،      "والعقوبة بالنسبة للشخص الذي     . من القانون اجلنائي  

وهاتان املادتـان مـن     .  هي السجن ملدة سنتني    "أو خارجها  داخل ممتلكات صاحبة اجلاللة   
القانون واضحتان فيما يتعلق مبسألة اإلناث اللوايت حيتجزن رغم إرادهتن لغـرض االتـصال              

ويتوقف تنفيذ هذا التشريع على تقدمي الشكاوى       . اجلنسي هبن يف أي مكان أو يف دار للبغاء        
  .من عدمه
وال يوجد تشريع يشري صراحة     . وليس يف القانون اجلنائي شيء عن موضوع البغاء         -١١٩

 بشأن استجالب اإلناث اللوايت دون سن احلادية        غري أن مثة تشريعاً   . إىل أن البغاء غري قانوين    
 عن إكراه أي أنثى مـن أي         فضالً "تكوين عالقات جنسية غري مشروعة    "والعشرين بغرض   

وحيظر القانون احتجاز   . ى الزواج أو االتصال اجلنسي بأي شخص آخر       سن رغم إرادهتا عل   
يف أي مكان أو داخله بنية اتصاهلا بأي رجل على حنـو غـري   "أي أنثى على حنو غري قانوين   

  ).١٩٠املادة  ("يف إحدى دور البغاء" أو "... مشروع وجنسي
    يـستجلب أي    على عقوبة السجن ملدة سنتني ألي شـخص          أيضاًوينص القانون     -١٢٠
والقانون يف هذا أحرص على معاقبة القواد بدال من معاقبـة           . لكي متارس الدعارة  ... أنثى  

      محاية الضحية بدال مـن املعاقبـة        ٢٠٠ و ١٩٨ و ١٨٩ و ١٨٨وُيتوخى من املواد    . الضحية
  ."البغاء"على 

__________ 

 ).SPEED II (٢٠١٥-٢٠٠٦اخلطة االستراتيجية لتحسني التعليم والتنمية  )١٥(
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 يـصعب    وليس للبغاء ولكن   "للتسكع" أو   "للتحريض"وجيوز القبض على اإلناث       -١٢١
وأشار نائب قلم احملكمة إىل عدم وجود       . إثبات التحريض خاصة إذا رفض العميل أن يتعاون       

  .أي سجل معلوم لتهم موجهة إىل البغايا
غري أن . والبغايا غري مرّخص هلن بالعمل يف غريناد، كما أن جتارة اجلنس غري منظمة              -١٢٢

 حني تعرضن جتـارهتن علـى       ات اجتماعياً وتعترب البغايا منبوذ  . البغاء معاقب عليه اجتماعياً   
 تعاقنب  أيضاًولكن مثة إناثا ميكنهن العمل كبغايا حتت الطلب ومرافقات وهن           . قارعة الطريق 

وال ُيعاقب عمالؤهن اجتماعيا بنفس القـدر الـذي         . ، ولكن بدرجة أخف وطأة    اجتماعياً
ضوع، من الـصعب مجـع       حلساسية هذا املو   ونظراً. تعاقب به البغّي اليت يلتمسن خدماهتا     

 مـن  وميكن أن ُيستخلص مما سبق أن البغاء مكروه وليس مقبـوالً     . بيانات عن هذا النشاط   
  .الوجهة االجتماعية

 ١٩٠ و١٨٩ و١٨٨وُيشتبه يف أن بغاء األطفال آخذ يف االزدياد وتنطبق عليه املواد       -١٢٣
نس التعاقدي الذي جيـري     ومن األشكال الرئيسية اليت يتخذها ذلك اجل      . من القانون اجلنائي  

فيه تبادل اخلدمات اجلنسية يف مقابل الغذاء أو الكتب املدرسـية أو اهلواتـف احملمولـة أو                 
غري أن البيانات يف هـذا      . املالبس، وما إىل ذلك، مما يشجع عليه األوصياء والوالدان أحياناً         

ة سلطة حرمان الوالـد   من القانون اجلنائي على احملكم ٢٠٢وتسبغ املادة   . الصدد غري متاحة  
أو الوصي من مجيع سلطاته على األنثى دون سن السادسة عشرة اليت يشجعها أحد الوالدين               
أو الوصي على االشتراك يف البغاء أو يتسبب يف اشتراكها فيه، وتعيني وصى هلـا إىل حـني        

ال أن هذا إ. بلوغها سن احلادية والعشرين أو أي سن يقل عن ذلك حسبما توجِّه إليه احملكمة       
  .القانون ليس من السهل تنفيذه

وال متيز قوانني املدونة اجلنائية املرتبطة باجلرائم اجلنسية، مبا فيها االغتصاب، ضـد               -١٢٤
البغي، يف املمارسة العملية، قد ال تؤخذ علـى   غري أن.  بل تنطبق على مجيع اإلناث     -البغايا  

  .مأخذ اجلد حني تتقدم بشكوى من اغتصاهبا
وال يوجد نظـام مطبـق   . وجيري رصد أمناط اهلجرة الداخلية واخلارجية عن كثب         -١٢٥

. لرصد ما إذا كان املهاجرون إىل البلد أو املهاجرون منه ينخرطون يف العمل يف جمال اجلنس               
وبسبب البيئة االجتماعية السلبية بالنسبة للعاملني يف حقل اجلنس، ليس من احملتمل أن يذكر              

  .بلد أو منه أهنم يتخذون منه حرفة هلماملهاجرون إىل ال
من املدونة اجلنائية صراحة مسألة استجالب األنثـى        ) د(و) ج(١٨٨وتتناول املادة     -١٢٦

ملغادرة الدولة والذهاب إىل مكان آخر لتصبح فيه نزيلة يف دار للـدعارة بغـرض البغـاء؛                 
  .ويعاقب على ذلك بالسجن ملدة سنتني

وتتناول . بيع شخص ثالث اخلدمات اجلنسية اليت تقدمها امرأة       ومن غري القانوين أن ي      -١٢٧
 وتنص علـى أن   .  من املدونة اجلنائية استجالب شخص ثالث للخدمات اجلنسية        ١٨٨املادة  
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أي شخص يستجلب أي أنثى لتغادر هذه الدولة بنية أن تصبح نزيلة يف إحدى دور الدعارة          "
  . يتعرض للسجن ملدة سنتني"باخلارج
ومن هذه العوائق . عوائق حتول دون القضاء على استغالل بغاء املرأة واالجتار هباومثة   -١٢٨

إحجام من يتعرضن لالستغالل عن التبليغ، ومعدل الفقر وارتفاع مستوى البطالة يف صفوف             
يضاف إىل ذلك أن عقوبة السجن ملدة       . السكان النساء مما قد يعوقهن عن كشف مستغليهن       

  .سنتني أقل مما ينبغي
. قوانني ملعاقبة املواطنني الذين يستغلون املرأة والطفلة خارج البلد         وتوجد يف غرينادا    -١٢٩

       . "يف الـداخل أو اخلـارج     " - من املدونة اجلنائية مسألة خارج البلـد         ١٨٨وتتناول املادة   
  .وال توجد قوانني فيما يتعلق بسياحة اجلنس

  ١٠املادة     
  التعليم
ويـنص قـانون    .  فرص متكافئة للتعليم لكل من الذكور واإلناث       توجد يف غرينادا    -١٣٠

، على أن من بني غايات وأهداف النظام التعليمي على وجه التحديد            )٣(٣التعليم، يف املادة    
  :ما يلي

  إتاحة الفرص جلميع األشخاص يف غرينادا لتحقيق أقصى ما تصل إليه قدراهتم؛  )د(  
  .ني وممارستهتعزيز مبدأ املساواة بني اجلنس  )و(  
وميكن للفتيات واألوالد أن يدرسوا نفس املواد يف املرحلـة االبتدائيـة والثانويـة                -١٣١

والفتيات يستفدن بالفعل من هذه اخليـارات       . والعالية، وهم يدركون اخليارات املتاحة هلم     
 بوجـه  ويزيد عدد البنات اللوايت تتقدمن لالمتحانات اخلارجية      .  يتفوقن على األوالد   وأحياناً

   ١٥ويـبني اجلـدول     . عام عن عدد األوالد، كما أهنن جتتزن هذه االمتحانات بأعداد أكرب          
 الـسنة    تقدموا المتحانات املستوى العادي للدراسة الثانوية يف       ً ولدا ٧٦٥ فتاة و  ١ ٠٩٥أن  

  . أوالد أربع مواد أو أكثر٢١٠ فتاة و٤٨٢، واجتازت ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدراسية 
 نفس املواد بأعـداد      على أن الذكور واإلناث ال يدرسون مجيعاً       وتدل اإلحصاءات   -١٣٢

 أن مثة تفرقة حسب اجملاالت بالنسبة لـبعض املـواد           أيضاً ١٥ويتبني من اجلدول    . متساوية
 يف املائة، كما يف تكنولوجيـا تـشييد         ٢٥الدراسية اليت تقل نسبة دخول اإلناث فيها عن         

ويف معاهـد   .  مواد أخرى من قبيل الغـذاء والتغذيـة         يف املائة يف   ٧٥املباين، بينما تتجاوز    
التدريب على املهارات، خيتار الصبية والرجال التخصصات التقنية بينما تفـضل الفتيـات             

 ١٧ و ١٦وتقدم اجلداول   . والنساء دراسات السكرتارية ومهارات الضيافة بأعداد أكرب كثريا       
. ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٠الثة خالل الفترة مـن       األرقام املقارنة ملراكز املهارات الرئيسية الث      ١٨و
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وال يوجد من الوجهة الرمسية ما حيول دون ممارسة االختيار، ولكن ال بد وأن عوامل أخرى،         
  .كالنماذج النمطية التقليدية، تقوم بدور هام يف حتديد هذه التقسيمات احلادة

 ماريـشو   جائزة كأس  قد حصلوا على     )١٦( أوالد ٨ فتاة و  ٢٣وُتظهر السجالت أن      -١٣٣
  . املاضية عاما٣٠ًل اليت متنح للممتازين لدى التخرج من املدرسة الثانوية على مدى ا

وتتجلى املساواة بني الفتيات واألوالد بصفة عامة يف معـدالت القيـد باملـدارس                -١٣٤
 يف  ٩٣,٨ يف املائة للفتيـات و     ٩٣,١االبتدائية والثانوية، حيث تبلغ املعدالت الصافية للقيد        

  : ملا جاء يف تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسيةووفقاً. ة لألوالداملائ
 ٥ففي سن   . يتباين العدل بني اجلنسني يف معدالت القيد فيما بني الفئات العمرية          

 يف املائـة    ٨٣,٣ يف املائة للفتيـات يف مقابـل         ٩٠,٤سنوات، يبلغ معدل القيد     
 يف املائـة لقيـد      ٩٨ملعـدل   ، فيكون ا  ٨وينعكس هذا التفاوت يف سن      . لألوالد

 ٦,٢ فيكون الفارق    ١٠ويتغري النمط ثانية يف سن      .  يف املائة للفتيات   ٩٥األوالد و 
 يف املائة، ويتغري من جديد يف       ٨٩,٢ و ٩٥,٤يف املائة لصاحل الفتيات، مبعدلني مها       

  .)١٧( يف املائة للفتيات٨٢,٨ يف املائة لألوالد و٨٤,٠ فيبلغ املعدل  عاما١١ًسن 
 نسبة مشاركة عالية لإلناث يف مجيع       )١٨(وعلى املستوى اجلامعي، تظهر اإلحصاءات      -١٣٥
 ٢٨٤ر اهلنـد الغربيـة   ، بلغ عدد طالب مركز غرينادا جلامعة جز٢٠٠٧ففي عام   . الربامج
  . من اإلناث٢٤١ من الذكور و٤٣ ، منهمطالباً
الرئيسية عن عدم   وكشفت الدراسة االستقصائية عن طريق استبيان مؤشرات الرفاه           -١٣٦

 يف  ٩٧,١ -وجود أي فارق إحصائي حقيقي يف معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة للبـالغني             
 يف املائة، بوجه عام،     ٩٧غري أن املعدل املذكور وهو      .  يف املائة للنساء   ٩٦,٨املائة للرجال و  

  . يف املائة٩٤,٧ينخفض يف املناطق الريفية الفقرية إىل 
متحانات وطرق التدريس موحدة يف املدارس اليت ليس فيها اختالط بني           واملناهج واال   -١٣٧

وقد ختتلف املباين املدرسية لتعكس هذا الفارق،       . اجلنسني، فيما عدا بعض التخصصات املهارية     
  .ألن من األرجح أن توجد مرافق لالقتصاد املرتيل يف مدارس البنات وليس يف مدارس البنني

ى وهيئة التدريس واملوارد حمدودة يف املؤسسة املسماة برنـامج          واملباين دون املستو    -١٣٨
، وضـعت   ٢٠٠٧ويف عام   . وهذا أحد اجملاالت اليت حتتاج إىل تطوير وحتسني       . األم املراهقة 

غري . وزارة التعليم باستخدام عملية تشاورية سياسة لعودة الفتيات إىل نظام املدارس الرئيسي           
  .راء إلقرارهاأهنا مل ترفع بعد إىل جملس الوز

__________ 

 . املذكور مركز غرينادا، الذي يدير برنامج اجلوائز- املستمرة جبامعة جزر اهلند الغربية الدراساتكلية  )١٦(
 .٤-٣؛ اجلدول ٢٠٠٥يان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام استب )١٧(
القيد يف كلية الدراسات املستمرة جبامعة جزر اهلند الغربية، حيث تتاح برامج للتعليم والتعلم عـن بعـد                   )١٨(

 .وبرامج على شبكة اإلنترنت
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ومن غري احملتمل أن تفضل الفتيات املواد التقنية غري التقليدية، ولكن بعض الفتيـات      -١٣٩
ومن غـري احملتمـل أن يفـضل األوالد         . يقع اختيارهن على الرسم الفين وتكنولوجيا املباين      

سانية عرب  اجتاه الفوارق اجلن١٨-١٥وتبني اجلداول   . دراسات السكرتارية أو االقتصاد املرتيل    
وال جيري تشجيع الفتيات واألوالد فعليا على عدم دراسة املواد غـري            . التخصصات املهارية 

  .التقليدية بالنسبة جلنسهم، ولكن ال جيري تشجيعهم على دراستها كذلك
  :وُيستند يف احلصول على املنح الدراسية واملنح املالية إىل املعايري التالية  -١٤٠
 ؛القبول يف جامعة •

 ؛داء املتميز يف امتحانات املستوى الرفيعاأل •

ولكن ال جيد   (نظام للكفالة يشترط على الدارس أن يعود إىل غرينادا لدى التخرج             •
 .)مجيع األشخاص ذلك مقبوالً

ومن احملتمل أن تؤثر الرعاية السياسية يف عملية االختيار، ولكنها ال ميكـن أن تتخطـى                
  .املعيار األول

غـري أن   . لية أو منح دراسية مقتصرة على الرجال أو على النساء         وال توجد منح ما     -١٤١
وعليه، . بعض املنح الدراسية أو املنح املالية قد ال تنطبق على األشخاص إال بناء على مهنتهم              

      إذا كان األمر كذلك، فمن األرجح أن حتصل املرأة على منحـة السـتكمال دراسـتها يف         
وليس مثة معلومات جمّمعة . ى منحة يف جمال صيد األمساكجمال التمريض وأن حيصل الرجل عل

      عن عدد الذكور واإلناث املدرجني يف قوائم التصفية للمنح املالية الدراسية للطـالب علـى            
  .مر السنني

    والنسبة املئوية العامة ملقارنة النساء والرجال الطالب يف تعليم الكبار وحمو األميـة               -١٤٢
الكثري من هذه الربامج يف القطاع غري الرمسي، واإلحصاءات املستمدة من           غري متاحة لوقوع    

وال توجد عوائق أمام قيـد      .  ماريشو املتوسطة ال تعرض مصنفة حسب اجلنس       .أ .كلية ت 
ورغم ذلك، فمن   . املرأة يف هذه الربامج، سوى العوائق الثقافية املرتبطة بكوهنا أماً وربة بيت           

  .ليس نظراؤهن من الرجال الفرص للقيد يف فصول الدراسة املسائيةاألرجح أن تغتنم النساء و
على أن سن االلتحاق باملدرسـة      ) ٢٠٠٢(من قانون التعليم    ) ٢(٢٨وتنص املادة     -١٤٣

 ٣١ حبلـول     عامـاً  ١٦االبتدائية مخس سنوات وينبغي أال يكون الطالب قد بلغ من العمر            
وسن االلتحاق يف   . ل من األوالد والفتيات   وينطبق هذا على ك   . ديسمرب التايل /كانون األول 

 ومن الضروري احلصول على إذن كتايب مـن مـسؤول            عاماً ١١حالة املدرسة الثانوية هو     
التعليم األول لبقاء الطالب بعد هناية العام الذي يبلغ فيه عامه العشرين يف مدرسة ثانوية عامة                

  .أو تتلقى مساعدة
فتيات يف املدارس خالل احلمل وبعـده مبناقـشات   وقد مرت سياسة اإلبقاء على ال   -١٤٤
غري أن قانون التعليم واضح يف مسألة اإليقاف والفصل، مع مالحظة أن احلمل غـري              . طويلة
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وتشري االجتاهات يف اآلونة األخرية إىل أن الوزارة لـن          . مدرج بني أسباب العقاب املمكنة    
ن التقاليد تتسبب يف تسرب الكـثريات       غري أ . تنظر يف فصل طالبة حامل أو يف إهناء تعليمها        

  . من املدارسطوعاً
       وأظهر املوجز اإلحصائي للتعليم تسّرب الذكور من املـدارس االبتدائيـة بأعـداد              -١٤٥

أكرب من اإلناث بينما تسربت اإلناث من املدارس الثانوية بأعداد أكرب من الـذكور خـالل    
    ستبيان مؤشرات الرفـاه الرئيـسية       ال ووفقاً). ٩انظر اجلدول    (٢٠٠٣-١٩٩٥السنوات  

وكانت أهم األسباب الـيت أعـرب عنـها         . ، أعطيت تفسريات خمتلفة للتسرب    ٢٠٠٥لعام  
 يف املائة؛ عدم جدوى     ١٩ - يف املائة؛ العمل     ٢٢ -كرب السن أو االنتهاء من املدرسة       : األوالد

وكان أهم سـببني سـاقتهما      .  يف املائة  ١٥ - يف املائة؛ الرسوب يف االمتحان       ١٤ -الدراسة  
  . يف املائة١٥ - يف املائة؛ واحلمل ٧٤ -كرب السن أو االنتهاء من املدرسة : اإلناث مها

وتزيد نسبة املدرسات يف املرحلتني االبتدائية والثانوية عن أعداد املدرسني، ولكنـها     -١٤٦
 ١٩٩٤ويف الفترة من  . ١٠ل  أعلى يف املرحلة االبتدائية منها يف الثانوية، كما يتبني من اجلدو          

 يف املائة يف    ٥٨ يف املائة يف املدارس االبتدائية العامة وكان         ٧٧، جتاوز متوسطهن    ٢٠٠٤إىل  
وتعكس نسبة املدرسني املدربني يف املدارس االبتدائية والثانوية العامـة نـسب      . املرحلة الثانوية 

 ١١ويبني اجلدوالن   . ت املدربات املدرسني بصفة عامة، مع ميل طفيف إىل زيادة نسبة املدرسا         
 يف   نـسبة املدرسـات    اخلرجياتوعلى غرار ذلك، تعكس نسبة املدرسات       .  حتليل ذلك  ١٢و

، ُتلقى معظم الدروس احملليـة      )١٩(وعلى املستوى اجلامعي  ). ١٣اجلدول  (النظام بصفة عامة    
،  معلمـاً  ٤٢ املاضية، بلغ عدد املعلمني      ٢٠ل وعلى مدى السنوات ا   . بواسطة معلمني ذكور  

  . من اإلناث١٩ من الذكور و٢٣منهم 
 على نفس التربية الصحية والتثقيف بـشأن احليـاة           وذكوراً وحيصل الطالب إناثاً    -١٤٧

  .يةلثانواألسرية يف املدارس االبتدائية وا
. وال توجد لوائح حتظر على الفتيات واألوالد املشاركة يف الرياضة والتربية البدنيـة              -١٤٨

وبالرغم من  .  من الرياضة يسود فيها الذكور، مثل كرة القدم والكريكيت         أنواعاًغري أن مثة    
أن اإلناث متارسن هذه اللعبات، فال يؤخذن على حممل اجلد بنفس درجة نظـرائهن مـن                

أما كرة السلة والكرة الطائرة فيلعبهما كل من الذكور واإلناث، بينما كرة الشبكة             . الذكور
ويف جمال ألعاب القوى، يشتد التنافس يف كل من ألعاب املضمار           . ث على اإلنا  تقتصر تقريباً 

وامليدان يف املسابقات املدرسية على املستويني االبتدائي والثانوي، ويشمل كل من األفرقـة             
  . من الفتيات واألوالداملدرسية كالً

يف وال توجد أنظمة للزّي املدرسي تعوق الفتيات والنساء عن املـشاركة الكاملـة                -١٤٩
. ومن الوجهة الثقافية، من املقبول أن تشارك الفتيات والنساء يف مجيع ألوان الرياضة  . الرياضة
__________ 

 . مركز غرينادا-كلية الدراسات املستمرة يف جامعة جزر اهلند الغربية  )١٩(
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 على املرافق الرياضية، كاملالعب املتعددة األغراض، فيما عدا عنـدما           ويهيمن الذكور أحياناً  
 اًأيضوتستخدم املالعب املالئمة للعب الكريكيت وكرة القدم        . تكون هناك مباريات مقررة   

  .من جانب الذكور أكثر مما يستخدمها اإلناث
ومثة شيء من القولبة النمطية اجلنسية يف اإلعالنات التجارية يف وسـائل اإلعـالم                -١٥٠

  .وال يوجد حتليل مسجل ملدى هذه الظاهرة. املطبوعة واإللكترونية
مقارنـة  ومل ُتجر أي أحباث على إجنازات الفتيات امللتحقات باملدارس املختلطـة              -١٥١

بنظرياهتن يف املدارس املقتصرة على أحد اجلنسني، وما إذا كانت أي تغيريات، إن وجـدت،               
  .تعزى إىل نوع املدرسة وليس إىل عوامل أخرى

 ال يوجـد بيـان واضـح        أيضاًوهنا  . والتوجيه بشأن احلياة العملية واملهنية متاح       -١٥٢
 مطروح على قدم املساواة، أم تعـرض        بالسياسة فيما إذا كان نطاق الفرص الوظيفية بكامله       

وتشري معدالت مشاركة الفتيات واألوالد إىل أن مثة تفرقة بينـهما           . فيه التحيزات التقليدية  
فالفتيات والنساء اللوايت تفضلن الدخول إىل ميادين الدراسة اليت         . فيما يتعلق باملهارات املهنية   

ن يفضلون اجملاالت اليت هتـيمن عليهـا    يهيمن عليها الذكور، وكذلك األوالد والرجال الذي      
  .اإلناث، يتعني عليهم أن يستعدوا ملواجهة العوائق االجتماعية اليت حتدثها القولبة النمطية

  ١١املادة     
  العمل
على وجه العموم، ُتظهر إحصاءات العمل يف غرينادا عادة معدالت عالية للبطالـة               -١٥٣

 أن معدل املشاركة مـنخفض      ٢٠٠١عداد العام   ويبني ت . وتفاوتات قائمة على أساس اجلنس    
ويتمثل الفارق اجلنساين يف    .  من األشخاص خارج قوة العمل      يف املائة تقريباً   ٤٠ فنسبة   جداً

 يف املائة، بينما عدد     ٥٣أن عدد النساء خارج قوة العمل يزيد زيادة طفيفة عن النصف، أي             
  . يف املائة٢٧الرجال خارجها يتجاوز الربع بقليل، أي 

ويتبني .  للعمل على أساس جنساين يف غرينادا      وتشري اإلحصاءات إىل أن مثة تقسيماً       -١٥٤
 وجود فوارق قائمة على الفئة املهنيـة        ٩ إىل   ٧ واألشكال من    ٢٥ إىل   ٢١من اجلداول من    

وتؤكد وزارة املالية هذا من جديد يف استراتيجية القضاء على          . والفئة الصناعية ورب العمل   
شركات القطاع اخلاص تستخدم أعلى نسبة مـن        " اليت تشري فيها إىل أن       ٢٠٠٦ الفقر لعام 

ويزيد عدد النساء املستخدمات يف القطـاع       .  من الذكور يفوق عدد اإلناث     العاملني وعدداً 
 للخطـوط اجلنـسانية     العمالة ما زالت جتري وفقـاً     " كما تشري إىل أن      ."العام عن الرجال  

 قطاعات التشييد، وجتـارة اجلملـة والتجزئـة، والفنـادق          التقليدية، وأفضل تصوير هلا يف    
  ).٢٢الصفحة  ("واملطاعم
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وباإلضافة إىل ذلك، ُتظهر اإلحصائيات اجتاها إىل أن تكـون معـدالت البطالـة                -١٥٥
، الذي نـشرته   )١٩٩٨( الستقصاء قوة العمل     ووفقاً. بالنسبة للمرأة ضعف معدالهتا للرجل    

 يف املائة،   ٢١,٢الية، فقد كان معدل البطالة بني صفوف النساء         الوحدة اإلحصائية، وزارة امل   
استبيان مؤشرات الرفاه األساسـية     ويعكس التقرير عن استقصاء     .  يف املائة  ١٠,٥وللرحال  

 املائة من عدد السكان يضم قوة        يف ٦٥ويشري إىل أن حوايل     .  هذا النمط  أيضاً ٢٠٠٥عام  ل
   غري أن معدل البطالة بـني النـساء        .  يف املائة  ١٨,٨العمل النشطة ومعدل البطالة فيها قدره       

.  يف املائة  ١٢,٥ يف املائة مقارنة بنسبة      ٢٦,٣ما زال ضعف املعدل بالنسبة للرجال فهو يبلغ         
النسبة بـني عـدد النـساء       وبالرغم من أن معدالت البطالة زادت نتيجة لإلعصار، ظلت          

  .العامالت والرجال العاملني كما هي
      إىل أن متوسط الـدخل الـشهري لإلنـاث         ) ١٩٩٨(وأشار استقصاء قوة العمل       -١٥٦
.  يف الشهر   دوالراً ٢٤٨ للرجال، بفارق     دوالراً ٨٩٨,٠٠ بينما كان     دوالراً ٦٥٠,٠٠كان  

 دوالر أو أكثر، كـان      ٣ ٠٠٠ون   من الذكور يكسب   ١٠٠كما جاء فيه أن يف مقابل كل        
  . من اإلناث اللوايت يكسنب القدر نفسه٢٤,٤يوجد 
  :، ميكن استخالص النقاط التالية٢٠٠١ إىل تعداد عام عالوة على ذلك، استناداً  -١٥٧

كان عدد الرجال يزيد عن عدد النساء يف مجيع فئات الدخل، فيما عدا أدىن فئتني                 
، وال سيما    دوالراً ٩ ٩٩٩ دوالر إىل    ٥ ٠٠٠ ومن    دوالراً ٤ ٩٩٩ - دوالر   ٢ ٥٠٠من  

  .الفئة األخرية، حيث تتجاوز فيهما أعداد النساء أعداد الرجال، ولكن ليس بدرجة كبرية
وتتقارب الفروق بني األرقام يف الفئات األدىن من الدخل أكثر مـن تقارهبـا يف               

 ١٤ ٩٩٩ - دوالر   ١٠ ٠٠٠، واملالحظ أهنا تبدأ من الفئة       الفئات األكثر ارتفاعاً  
ويف الفئات األربعة الدنيا،    .  يف املائة من عدد الفئة     ٤٠، ونسبة النساء فيها     دوالراً

 يف املائة، بينما يف الفئـات       ١٥ أو أقل، ال يتجاوز االختالف        دوالراً ٩ ٩٩٩أي  
ومعىن هـذا   .  يف املائة  ٣٠اخلمس العليا والفئة غري املذكورة، ال تقل الفوارق عن          

 النساء والرجال متماثلة يف مستويات الدخل األدىن، بينمـا يف الفئـات             أن أعداد 
ويبلغ الفارق أقـصاه    . األعلى تتسع املسافات بني األعداد مقارنة حبجم تلك الفئة        

 دوالر أو أكثر، حيث ال متثل النـساء         ٧٤ ٠٠٠يف أعال الفئات املذكورة، وهي      
  .أكثر من ربع تلك الفئة

نامج مستمر لضمان وجود فرص للمـرأة يف اجملـاالت غـري            ومع أنه ال يوجد بر      -١٥٨
 ٢٦وتشري املادة   .  من قانون العمل هتيئان املناخ لعدم التمييز       ٢٧-٢٦التقليدية، فإن املادتني    

إىل أنه، يف مجلة أمور أخرى، ال جيري التمييز ضد أي من املوظفني على أساس اجلـنس أو                  
ما حتدد عقوبة لألشخاص الذين خيـالفون هـذه         ك. الوضع العائلي أو املسؤوليات األسرية    

وتنص املادة التالية على أن يدفع رب العمل أجرا مساويا عن العمـل املتـساوي يف                . املادة
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ويرسي . وتتسم هذه األحكام حبسن النية واملالءمة. القيمة لكل من املوظفني الذكور واإلناث
  :ئ األساسية للعمل على النحو التايلاملباد) ٢٨-٢٥املواد (اجلزء الرابع من قانون العمل 

 ؛حظر العمل القسري •

 ؛حظر التمييز •

 ؛األجر املتساوي عن العمل املتساوي •

 .التعويضات عن انتهاك احلقوق •

 إىل أي ادعاء بانتـهاك أحـد هـذه املبـادئ      ومل حتدد أي اهتامات جرى توجيهها استناداً      
  .األساسية
، ولكن   شامالً اوي عن العمل املتساوي مبدأً    وقد اعتمدت غرينادا مبدأ األجر املتس       -١٥٩

وإحدامها هي أن قانون احلد األدىن لألجور يـنص         . توجد مسألتان معلقتان تنتظران العالج    
 ٥,٠٠الـذكور   :  للمعدالت التالية لألجر يف الـساعة      على أن ُبدفع للعمال الزراعيني وفقاً     

حيثما تـؤدي   " على أنه    ٢ة  ظورغم أنه ينص يف املالح    .  دوالرات ٤,٧٥دوالرات واألنثى   
العامالت اإلناث نفس العمل الذي يؤديه الرجال، فإهنن يتلقني نفس املعدل الـذي يتلقـاه               

 من جعل    لنوعها بدالً  ، فقد أصبح من الواضح أنه ميكن تصنيف املهام وتقييمها وفقاً          "الرجال
يتـبني، لـدى     ية يف أنه  وتتمثل املسألة الثان  . املقياس يتوقف على ما إذا كان الذكور يؤدوهنا       

حتليل قانون احلد األدىن لألجور، أن الوظائف اليت تؤديها املرأة تقليديا قد خصـصت هلـا                
معدالت أجور متدنية باملقارنة بالوظائف اليت يؤديها تقليديا الرجال، حىت عنـدما تقتـضي              

  .مؤهالت أعلى ومهارات إضافية
 دوالر مـن دوالرات شـرق   ٤٠٠,٠٠وكمثال على ذلك، ُيدفع لعمال املنـازل        -١٦٠

 دوالر  ٧٠٠,٠٠- ٥٠٠,٠٠الكارييب يف الشهر ويتراوح النطاق للمساعدين الكتابيني بني         
  دوالراً ٢٥,٠٠من دوالرات شرق الكارييب حسب األبرشية، بينما ُيدفع حملصلي احلافالت           

الرات  دوالر من دو   ٦٠٠,٠٠من دوالرات شرق الكارييب يف اليوم حبد أدىن أو ما يقارب            
ويالحـظ أن املـساعدين     ). مبتوسط ستة أيام عمل يف األسبوع     (شرق الكارييب يف الشهر     
ُيطلب منهم مستوى أعلـى مـن املهـارة         ) وغالبيتهم من النساء  (الكتابيني وعمال املنازل    

). وغالبيتهم من الرجال  (ويتحملون يف عملهم قدرا أكرب من املسؤولية عن حمصلي احلافالت           
  . احلاجة املاسة لالضطالع بعملية لتحقيق العدالة يف األجورويشري هذا إىل

     واحلد األقصى لساعات العمل األسبوعية املسموح هبا مبوجـب مدونـة العمـل               -١٦١
فهو ينص علـى أن     . فيه إجحاف ببعض العاملني   ) ١٩٩٩ من قانون العمل لعام      ٣٧املادة  (

 ساعة حبد أقصى، أمـا املـساعدون        ٦٠لوا  العاملني باملنازل واحلراس األمنيني ميكن أن يعم      
 سـاعة، ويعمـل العمـال       ٤٤الكتابيون أو باعة احملال التجارية فتصل ساعات عملهم إىل          

ويذكر أن العـاملني يف     .  ساعة حبد أقصى   ٤٠الزراعيون وعمال البناء والعمال يف الصناعة       
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ال التجارية غالبيتهم مـن     املنازل وباعة حمال توريد األغذية واملساعدون الكتابيون وباعة احمل        
 أدىن معدالت   أيضاًوجتتذب هذه الفئات من العاملني، باإلضافة إىل احلراس األمنيني،          . النساء

  .األجور يف إطار قانون احلد األدىن لألجور
 ، يذكر اجلزء السابع من قانون العمل تفصيالً)العطلة(وباإلضافة إىل اإلجازة السنوية   -١٦٢

مدفوعة األجر إذا كانت تعمل ملدة تزيد       (امل هلن احلق يف إجازة األمومة،       أن العامالت احلو  
وهلن احلق يف العودة إىل العمـل عقـب هـذه      ) على مثانية عشر شهرا مع نفس رب العمل       

وحيافظ على تطبيـق هـذه      .  باحلماية من الفصل بسبب احلمل     أيضاًكما تزودن   . اإلجازة
اسخة واملسجلني، وال سيما الذين ينتمي عـاملوهم        األحكام أرباب األعمال يف املنشآت الر     

  .لنقابات متثلهم
 على إجازة إضافية لألسـرة لالضـطالع        أيضاًوينص هذا اجلزء من قانون العمل         -١٦٣

مرض الزوج أو أحد األقـارب األقـربني أو         ) ٣(٧٢وتستخدم املادة   . ت العائلية باملسؤوليا
. ولكنها ال تقصر اإلجازة على تلك املناسبات      األشخاص املعولني أو وفاته أمثلة على ذلك،        

  .وتستفيد املرأة، وهي مقدمة الرعاية الرئيسية يف معظم األسر املعيشية، هبذه اإلجازة
وللنساء احلق يف احلصول على نفس االستحقاقات اليت حيصل عليهـا الرجـال يف                -١٦٤

ـ    . أماكن عملهن  اح ورسـوم اخلـدمات   وتشمل هذه املزايا املعاش التقاعدي وتقاسم األرب
وحيثما تسمح هذه االستحقاقات بإضافة األزواج، كما يف برامج التأمني          . والتأمني الصحي 

  .الصحي، ُيسمح بإضافة الزوج من أي من اجلنسني إىل الربنامج التأميين للشريك
وسن التقاعد اإللزامي من اخلدمة العامة والسن الذي تبدأ فيه معاشات خمططـات               -١٦٥

  . لكل من الرجل واملرأةعاماً) ٦٠(الوطنية هو ستون التأمني 
وال توجد تشريعات أو تدابري على الصعيد الوطين ملكافحة التحـرش اجلنـسي يف                -١٦٦

، جيري توجيه االهتمام العام هلذه املسألة وتقوم املنظمة    ٢٠٠٦ من عام    واعتباراً. مكان العمل 
وتعتـزم  . ضع قانون ملكافحة التحرش اجلنسي    الوطنية للمرأة يف غرينادا بأنشطة استشارية لو      

وسيشمل هذا القانون املعتزم إصداره التحرش اجلنسي . احلكومة إصدار تشريع يف هذا الصدد    
  .، كأماكن التعليم واإلقامة واألماكن العامةأيضاًيف األماكن األخرى 

  ١٢املادة     
  املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية

وأحد . فيات عامة يف غرينادا مبا فيها مستشفى واحد يف كارياكو         توجد أربع مستش    -١٦٧
وتوفر الرعاية الصحية األولية داخـل      . املستشفيات يف غرينادا هو مستشفى للعالج النفسي      

 تقع يف األحياء املنتـشرة يف أرجـاء    طبياًاجملتمعات احمللية ستة مراكز صحية وثالثون مركزاً   
ومعظم اخلدمات الصحية يف هذه املرافق جمانية، فيما عدا         . غرىالدولة، مبا فيها مارتينيك الص    
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األدوية اليت ال بد هلا من وصفة طبية وبعض العمليات اجلراحية، فُتطلب رسـوم زهيـدة يف       
 خدمات طبية خاصة يف اجلزيرة، مـن مستـشفيات ومـستوصفات            أيضاًوتوجد  . مقابلها

  .التصوير/ومراكز للتشخيص
 بـأن املؤشـرات   )٢٠(، تفيد وزارة الصحة"مستقرة"صحية بأهنا  ويف وصف احلالة ال     -١٦٨

  :الصحية الرئيسية تدل على أن
يضاهي البلـدان املتقدمـة     ( للنساء    عاماً ٧٢ للرجال و   عاماً ٦٨العمر املتوقع هو     •

 ٣,٢ يف املتوسـط     ١٩٩٥-١٩٩٢وكان معدل اخلصوبة اإلمجايل للفتـرة       ). منواً
 .أطفال للمرأة اليت يف سن اإلجناب

 أن وفيـات األطفـال      أيضاً) ٢٠٠٦-١٩٩٨ (وُتظهر املؤشرات الصحية األساسية     -١٦٩
وكانت وفيـات األمهـات   . ٢٠٠٢ يف عام ٢٠,٥ و ٢٠٠٥ يف عام    ٨,٣كانت تتراوح بني    

 ١٩٩٠ يف عام    ٢٥,٩واخنفض معدل املواليد األّويل من      . ٢٠٠٤-١٩٩٨ يف الفترة من     صفراً
 وفيات خالل   ٨,٦ وفيات إىل    ٧,٠يات األّويل من    وتراوح معدل الوف  . ٢٠٠٦ يف   ١٥,٦إىل  

  ).٢٧انظر اجلدول (نفس الفترة 
غـري أن   .  وتتمتع املرأة والرجل بإمكانيات الرعاية الصحية على قـدم املـساواة            -١٧٠

اخلدمات الصحية اخلاصة باملرأة تتصل حتديدا بالصحة النفاسية وصحة الطفل، وال توجـد             
  .)٢١(خدمات صحية خاصة بالرجل

، قام ألف ٢٠٠١ويف العام   . ويتم توفري اخلدمات السابقة للوالدة على مستوى األحياء         -١٧١
 منـهن   ٢٢,١سيدة بزيارهتن األوىل، وكانت نـسبة       ) ١ ٤٩٣(وأربعمائة وثالث وتسعون    

، بلغ عدد الزيارات اليت قامت هبـا ألول مـرة إىل            ٢٠٠٢ويف  .  دون سن العشرين   ًأشخاصا
زيارة، ) ١ ٤٦١( وأربعمائة وواحدة وستني     رحلة ما قبل احلمل ألفاً    املستوصفات أمهات يف م   

وتظهـر  .  منهن مراهقات وطفالت يف سن التاسعة عشرة ومـا دوهنـا           ٢٢,٨وكانت نسبة   
 يف  ٦٣,٤، ونسبتهن    عاماً ٣٤ و ٢٠ الزيارات كان لنساء بني سن       السجالت أن أكرب عدد من    

يـضاف إىل ذلـك أن   . ، على التوايل٢٠٠٢  يف املائة يف العام  ٦٢,٥ و ٢٠٠١املائة يف عام    
        يف املائـة يف    ٦٠,٤(الغالبية قامت بأول زيارة هلا يف األشهر الثالثة األخرية مـن احلمـل              

وتبني اإلحصاءات أن أعداد املواليـد يف       . )٢٢()٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٦٥,١ و ٢٠٠١عام  
 يف املائة   ٨٠إن ما يقرب من     وعليه ف . ، على التوايل  ١ ٧٥٦ و ١ ٨٩٩هذين العامني كانت    

  .من األمهات اللوايت تنتظرن الوضع تستفدن باخلدمات اليت يتم تقدميها يف األحياء

__________ 

 . حتليل احلالة-) ٢٠١٠-٢٠٠٦( الوطنية للصحة اخلطة االستراتيجية )٢٠(
 .املرجع نفسه )٢١(
 .٢٠٠٢ اجملتمعية لعام الصحيةتقرير اخلدمات  )٢٢(
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وكسياسة عامة، لكي تتلقـى أي      . واستخدام وسائل منع احلمل قانوين يف غرينادا        -١٧٢
الزمـة  /امرأة تدابري ملنع احلمل بصفة دائمة، مثل ربط البوق، أو إجراءات أخرى ُينصح هبا             

 تؤثر يف قدرهتا على احلمل، من قبيل استئصال الرحم، يشترط عليها أن توقع على منوذج     طبياً
وينطبق نفس الـشيء  . وال يشترط حصوهلا على موافقة زوجها إذا كانت متزوجة       . باملوافقة

لب ويتم إسداء املشورة عندما ُيط. على الرجل إذا أراد أن جترى له عملية قطع القنوات املنوية 
  .إجراء أي من عمليات التعقيم للحد من احتمال تقدمي طلبات لعكس اإلجراء

وأشار التحليل اإلحصائي إىل    . وتوفر الدوائر الصحية باألحياء خدمات تنظيم األسرة        -١٧٣
. ٢٠٠٠-١٩٩٩ امرأة يف مرحلة ما بعد الوضع طلنب هذه اخلـدمات خـالل            ٤٥٠أن قرابة   

)  يف املائة٢٥ (والرفاالت الذكورية )  يف املائة  ٧(بة هي التعقيم    وكانت اخلدمات الرئيسية املطلو   
 أنـه مت تـوفري   أيضاً لوحدة علم األوبئة    ٢٠٠٢ويفيد تقرير العام    . واللوالب الرمحية واحلقن  

     يف املائة من النـساء يف مرحلـة         ٧٣أو  ) ٩١٤(تنظيم األسرة لتسعمائة وأربع عشرة امرأة       
. ٢٠٠١ يف املائة يف العام     ٧٧ امرأة أو    ٩٥٠ل  وأنه مت تقدميها     ٢٠٠٢ما بعد الوضع يف العام      

  . اخلدمات املتصلة بتنظيم األسرةأيضاًوتقدم رابطة غرينادا لتنظيم األسرة 
غري أنه جيرى يف    . ، فيما عدا ألسباب ترتبط بإنقاذ حياة األم       وليس اإلجهاض قانونياً    -١٧٤

. ه جيرى بواسطة بعض املمارسني الطبيني كذلك      غرينادا باستخدام وسائل تقليدية، ويقال إن     
واألدلة اإلحصائية غري ممكنة، ولكن املستشفى العام قد سجل حاالت لدخول املرضى بسبب           

  .حماوالت إجهاض فاشلة
ن عدد  إ، إذ   ٢٠٠٧ومتثل األورام اخلبيثة أهم سبب وحيد من أسباب الوفيات يف عام              -١٧٥

وبصفة عامة، .  يكون ضعف العدد من النساء احلالة يكاد  قضوا حنبهم بسبب هذه      الرجال الذين 
كان عدد املتوفني من الرجال أكرب من عدد املتوفني من النساء يف ذلك العام، ولكـن النـساء              

وال تزال أمراض القلب واجلهـاز      . توفني بأعداد أكرب من الرجال بسبب حاالت مرضية قليلة        
 ١٩٩٨رجال كما يتـبني مـن كـال العـامني           الدوري تؤثر يف أعداد من النساء أكثر من ال        

  .٢٠٠٧ و١٩٩٨ التوزيع حسب اجلنس للعامني ٢٩ و٢٨اجلدوالن  ويظهر. ٢٠٠٧و
 واخلدمات املتعلقة بالعدوى الـيت      "بابانيكوالو"لُطاخة   توفري خدمات    أيضاًوجيري    -١٧٦

  ألمهـات يف   "بابانيكوالو" لطاخة   ٤٢٧، أجريت   ٢٠٠٤ففي عام   . تنتقل عن طريق اجلنس   
والبيانات املتاحة عن أنواع العدوى اليت تنتقل عن طريـق اجلـنس            . مرحلة ما بعد الوالدة   

معظم األشخاص مييلون إىل البحث عن طبيب       "حمدودة، إذ يرى العاملون يف جمال الصحة أن         
  .)٢٣("مل ترد أي بيانات من دوائر الصحة اجملتمعية" وأنه "خاص ملعاجلة هذه األمراض

وكانـت أول حالـة   . اإليدز يف غرينادا/بة فريوس نقص املناعة البشريمراقوجتري    -١٧٧
 الذين يصابون   صابني بفريوس نقص املناعة البشري    وتتزايد أعداد امل  . ١٩٨٤معروفة يف عام    

__________ 

 .حتليل احلالة -) ٢٠١٠-٢٠٠٦(اخلطة االستراتيجية الوطنية للصحة  )٢٣(
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     بعد ذلك باإليدز ويتوفون من أسباب مرتبطة به بني صفوف الذكور عنـها بـني اإلنـاث          
حاالت اإلصابة بالفريوس يف مجيع الفئات العمريـة،        وينطبق هذا على    ). ٣٠انظر اجلدول   (

ويف الفئـة   .  من الذكور  ١٧ أنثى و  ٢٦، اليت أصيب فيها      عاماً ٢٤-١٥فيما عدا الفئة من     
 ثالثة أمثـال    صابني بفريوس نقص املناعة البشري    ، يتجاوز عدد الذكور امل    ٤٤-٣٥العمرية  

  . يف غريناداإليدز منخفضة نسبياًوبصفة عامة، معدالت اإلصابة بالفريوس وا. عدد اإلناث
ويوجه اجمللس الوطين لإليدز وأمانته، املديرية الوطنية لإليدز، وهو وكالة حكومية،             -١٧٨

.  ومعاجلة األشخاص املصابني به وباإليدز     البشريبرامج مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة       
وتـوفر وزارة   . يع املستويات ويركز الربنامج على الوقاية والعالج والرعاية والدعم على مج        

وتشترك كثري من الوزارات احلكومية واملنظمات      . الصحة املشورة والفحص الطوعيني باجملان    
غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية ومنظمات اخلدمات يف هذه الربامج، وال سـيما بـرامج              

  .التوعية الرامية إىل تغيري السلوك
 واحليـاة   سانية لفريوس نقص املناعـة البـشري      اد اجلن وقد ُوجِّه االهتمام إىل األبع      -١٧٩

وشرعت املنظمة . اجلنسية، وصدر تكليف بإجراء حتليل جنساين للخطة االستراتيجية املقترحة       
مة بـني   الوطنية للمرأة يف غرينادا يف االضطالع بربامج هتدف إىل بناء الوعي بالصالت القائ            

س واحلياة اجلنسية لـدى قـادة اجلماعـات         اإليدز ونوع اجلن  /فريوس نقص املناعة البشري   
  .والشباب يف املدارس والنساء يف جمتمع البالغني

    نـه  إوأشار حتليل احلالة إىل أن السمنة متثل أحد الشواغل بالنسبة لصحة املرأة، إذ                -١٨٠
 ٢٠٠١مت إدخال نسبة أعلى من النساء إىل املستشفيات بسبب أمراض مزمنة يف الفترة مـن                

  .٢٠٠٤إىل 

  ١٣املادة     
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية

وقـد  . املخطط الوطين للتأمني هو الوكالة الرئيسية لتقدمي االستحقاقات االجتماعية          -١٨١
.  ليكون األداة شبه احلكوميـة للـضمان االجتمـاعي   ١٩٨٣أنشئ مبوجب تشريع يف عام    

 يف املائة مـن إيـراداهتم       ٤وظفون  واملخطط إلزامي يقوم على االشتراكات اليت يدفع فيها امل        
كما ُيشترط علـى العـاملني      .  يف املائة إضافية   ٥القابلة للتأمني ويدفع أرباب عملهم نسبة       

  .حلساهبم اخلاص دفع اشتراكات يف املخطط الوطين للتأمني
وتصنف قائمة االستحقاقات يف إطار املخطط الوطين للتأمني إىل استحقاقات طويلة             -١٨٢

معاش أو منحـة    : أما االستحقاقات الطويلة األجل فهي    . تحقاقات قصرية األجل  األجل واس 
: وأما االستحقاقات قصرية األجل فهي    . كبار السن، ومعاش الورثة، ومعاش أو منحة املرض       
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ويف . استحقاق املرض واستحقاق األمومة واستحقاق اإلصابة بسبب العمل ومنحة اجلنـازة          
  .فان، مت لفترة مؤقتة دفع استحقاق ملساعدات البطالة، عقب مرور اإلعصار إي٢٠٠٤عام 
، أو سبق له العمل، كموظف      ًوالستحقاق هذه املزايا، يتعني أن يكون الشخص عامال         -١٨٣

أو حلسابه اخلاص ودفع االشتراكات يف املخطط وأن يستويف بعض املعايري اخلاصة باالستحقاق             
وتكـون  . فراد األسرة األقربون إىل املتوىف    نها أ ويف حالة استحقاقات الورثة، يستفيد م     . املعين

لقيمة االستحقاق، يف معظم احلاالت، عالقة مباشرة باإليرادات القابلة للتأمني اليت ُتدفع عنـها              
والنتيجة املتوقعة لذلك هي أنه، بسبب ارتفاع معدالت البطالة واخنفاض متوسط           . االشتراكات

. ًرأة أدىن بصفة عامة، إن كان هلا استحقاق أصـال         اإليرادات املتحصلة، تكون استحقاقات امل    
  .وقد يكون من املفيد إجراء حتليل للمستفيدين من هذه االستحقاقات

ُيدفع ويف بداية العهد باالستحقاقات مبوجب املخطط الوطين للتأمني، كان املعاش ال            -١٨٤
 بصفة كاملة من     أنه معاالً   أو ثبت  ا عدا إذا كان األرمل مريضاً     مب،  إال ألرملة املشترك املتوىف   

، تغري هذا لُيسمح ألرمل املشتركة      ٢٠٠٧يناير  / من كانون الثاين   واعتباراً. زوجته حىت وفاهتا  
  .املتوفية باألهلية ملعاش الورثة بنفس شروط األرملة

ومن التغيريات األخرى اليت أدخلت ذكر املسؤولية املالية لآلباء يف عمليـة تربيـة                -١٨٥
. ى إنشاء املخطط الوطين للتأمني، مل يكن يتلقى مزايا األمومة سوى اإلنـاث            فلد. األطفال

، تغري هذا للسماح بأن يتلقى الزوج منحة والدية نيابة عن زوجته عند والدة   ١٩٩٤ويف عام   
  .طفلهما، أو يف حالة عدم أهليتها لتلقي استحقاقات األمومة بصفتها الشخصية

 للتأمني، تفاوضت نقابات العمال لكي حيتفظ الكثري من         وباإلضافة إىل املخطط الوطين     -١٨٦
أرباب العمل، مبا يف ذلك املخطط الوطين للتأمني، بربامج مستقلة للمعاشات ملوظفيها، ألن من              
املعترف به أن استحقاقات املخطط الوطين للتأمني الطويلة األجل غري كافية للوفاء باملـستوى              

غري أن العاملني الذين انضموا إىل اخلدمة       . "الئقاً"املتقاعد  املعيشي الذي ميكن أن يراه الشخص       
احلكومية بعد إنشاء املخطط الوطين للتأمني مل يعد بإمكاهنم انتظار استحقاقات معاشات مـن              

ونظرا ألن ثلثي العـاملني يف اخلدمـة        ). ١٩٨٣(احلكومة نظرا لقانون احلرمان من املعاشات       
 يف املائة مـن النـساء       ٢٣، مثة ختوف من أن تتعرض       )٢٥اجلدول  (احلكومية هم من النساء     

  .العامالت ملشاق اقتصادية لدى تقاعدهن عن العمل ما مل تتم معاجلة هذه احلالة
وتوفر احلكومة برامج شبكة أمان لألشخاص الذين يف ظروف ضـعيفة، وهـم يف                -١٨٧

. ة واملعدمة وأفرادهـا   العادة األشخاص ذوو اإلعاقة واملسنون وأرباب األسر املعيشية الفقري        
ويلزم إجراء حتليل بشأن كل مـن       . ويشري املسؤولون إىل أن غالبية املستحقني هم من النساء        

  .هذه الربامج لتحديد نسبة املتلقني موزعة حسب اجلنس وفئة الضعف
واملعايري املذكورة لألهلية للحصول على القروض واملنح واالئتمانات الضريبية مـن             -١٨٨

ليـل للمـتلقني    غري أنه مل ُيتح االطالع على أي حت       . ايدة من حيث نوع اجلنس    احلكومة حم 
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وال توجد آليـة معروفـة      .  اخلصائص ألغراض وضع هذا التقرير     حسب اجلنس وغريه من   
  .للشكاوى يبلغها األشخاص بادعاءات التمييز ألي سبب من األسباب

ألنشطة الرياضية التنافسية   وقد جرى العرف بأن تشارك النساء والرجال يف خمتلف ا           -١٨٩
وُينظر إىل كرة الشبكة باعتبارها لعبة نسائية، بينما ُينظر إىل الكريكيت وكرة القدم             . للفرق

وحتول العوائق الثقافية دون التوسع على الـصعيد        . وكرة السلة على أهنا من ألعاب الرجال      
وقد ُوجِّـه يف    .  تنافسي التنافسي، رغم أن النساء متارسن دائما تلك األلعاب على وجه غري          

اآلونة األخرية مزيد من االهتمام للمرأة يف ألعاب كرة القدم وكرة السلة والكريكيت، وذلك   
ويشارك الذكور واإلناث . بصفة رئيسية بسبب مبادرة اهليئات الدولية املنظمة هلذه الرياضات  

  .على قدم املساواة يف السباحة والتنس والكرة الطائرة
الرجال واألوالد بقدر أكرب من حرية املـشاركة يف األلعـاب الرياضـية             ويتمتع    -١٩٠

ويبقى كثري من الفتيات والنساء خارج جمال األنشطة الترفيهيـة بفعـل            . واألنشطة الترفيهية 
 عـن املخـاوف املتعلقـة     فـضالً االفتراضات القائلة بوجوب أن تلزم املرأة والفتاة البيت،         

ميكن أن حيدث يف ظلها االغتصاب وغـريه مـن العنـف    بسالمتها، إزاء التعرض ألوضاع     
ومن العوائق األخرى   . اجلنسي، فيما عدا أنه ميكنهن اخلروج بصحبة مرافق واحد على األقل          

خيرجن أكثر مـن    "اليت تعترض املرأة عبء الرعاية ورغبة الشريك يف بعض األحيان يف أال             
شطة التروحيية اليت جتتذب الرجال تنظم      غري أن األلعاب وغريها من األن     . "الالزم إىل الشارع  

 من أولويات التمويل عن األنشطة الـيت جتتـذب    وتوىل مزيداًيف العادة على حنو أكثر تواتراً 
  .ومثة بوادر على حدوث بعض التغيريات، ولكن هذا األمر يتعني رصده. النساء
، ١٩٧٥نذ عـام    وتشارك غرينادا يف مسابقة الكريكيت لنساء جزر اهلند الغربية م           -١٩١

وكان هلا العبة على فريق الكريكيت لنساء جزر اهلند الغربية ممثلـة يف شـخص جـوان                 
ومل تتغري املـشاركة يف  . ومنذ ذلك احلني، اشتركت نساء أخريات يف هذا الفريق        . ألكسندر

  .هذه املسابقة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  ١٤املادة     
  املرأة الريفية

  أن عدد سكان   ٤ويبني اجلدول   .  من غرينادا صغري للغاية    يعترب حضرياً اجلزء الذي     -١٩٢
ويالحـظ  . ٢٠٠٧كان يقل عن أربعة آالف يف عام     احلضر، وسكان مدينة سانت جورج،      

 إىل   آخذ يف الزيادة، األمر الذي يعـزى جزئيـاً         "سائر سانت جورج  "أن عدد السكان يف     
األبرشـيات  " هبا، وأكثر منه التحـول مـن         التحول خروجا من املدينة إىل املناطق احمليطة      

 النتقال األفراد األسر إليها ألسباب تتعلق بالعمل         إىل أبرشية سانت جورج، نظراً     "اخلارجية
  .وغريه من الفرص املتاحة
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وميكن تطبيق احلالة العامة لغرينادا إىل حد بعيد على املناطق الريفية كذلك، فيما عدا    -١٩٣
. غري أن احلالة يف هذه املناطق مل جير تناوهلا بأي قدر من التحديد            . اًأصغر القرى وأبعدها نأي   

 حلجم اجلزيرة، فهم ليسوا منعزلني متاما عن التيار الرئيسي، رغم وجود أدلة متفرقـة               ونظراً
على صعوبات معينة، وال سيما صعوبة الوصول املادي إىل اخلدمات والفرص الساحنة للتنمية،     

وبالنسبة لألسر املعيشية الفقرية    . ة االنتقال للعثور على اخلدمة املطلوبة      عن ارتفاع تكلف   فضالً
  . أي التكلفة- بسبب املشكلة املذكورة  هاماًيف تلك املناطق، تعد إمكانية الوصول شاغالً

وتتمتع املرأة يف اجملتمعات الريفية بإمكانيات مادية أقل من املرأة يف املناطق احلضرية               -١٩٤
ومقياس إمكانية الوصول املـستخدم يف      . لسلع األساسية واخلدمات الرئيسية   للحصول على ا  

.  إىل اخلدمة املعنية   استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية هو الوقت الذي تستغرقه الرحلة وصوالً         
وتقع بعض األسر املعيشية الريفية على مسافة أبعد عن تلك اخلدمات، على النحو املـبني يف                

  .٣١اجلدول 
 عن غالبية نساء املدينة، ليست مدركة حلقوقها مبوجب اتفاقية          فضالًرأة الريفية،   وامل  -١٩٥

وتذكي أنشطة التوعية بصفة متزايدة هذا الوعي       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
وتنطبق أي تدابري لتوعية النساء يف املنـاطق        . حبقوق املرأة بصفة عامة، دون ربطها باالتفاقية      

  . حبقوقهن على نساء احلضر كذلكالريفية
وتؤجر نساء الريف عملهن للضياع الزراعية، وتشتركن يف القطاع اخلـاص غـري               -١٩٦

، وتعملن حلساهبن يف الصناعات املرتلية واملشاريع الصغرية أو تعملن          )البيع أو الطهو  (النظامي  
لنظامية فتتنقلن إىل مكان    أما اللوايت تعملن يف القطاعات ا     . يف قطاعات االقتصاد غري النظامية    

  .العمل ومنه بصفة يومية
، ٢٠٠٥ ملا جاء يف التقرير املتعلق باستبيان مؤشرات الرفاه الرئيـسية لعـام              ووفقاً  -١٩٧

تترأس اإلناث ما يقل عن نصف األسر املعيشية يف غرينادا بقليل، وأكثر من ُخمس هـذه                "
وبـصفة  . " من حيث الرفاه   ن األدىن حظاً  األسر يف املناطق الريفية الواقعة ضمن ُعشر السكا       

 والكثريات منهن أمهـات     عامة قد ال تكون ربات األسر اإلناث قد سبق هلن الزواج مطلقاً           
  .غري متزوجات كذلك

 يف املائة أو أكثر يف مجيـع األبرشـيات          ٥٠نسبة املعالني   " ملا جاء يف التقرير      ووفقاً  -١٩٨
 - "ن العمل ويف القطاع اخلاص غري الرمسـي       وتوجد أعلى النسب بني صفوف املتعطلني ع      

نسبة املعالني أعلى بني األسـر      "كما يشري التقرير إىل أن      . وتغلب اإلناث على هذين اجملالني    
  ".املعيشية اليت ترأسها إناث عنها بني اليت يرأسها ذكور

هـا  وتشارك املرأة الريفية يف وضع السياسات االقتصادية والزراعية يف حـال انتمائ             -١٩٩
لعضوية إحدى اجلماعات املنظمة، من قبيل شبكة النساء املنتجات الريفيـات يف غرينـادا،              

 تنظيم مجاعـة    وجيري حالياً . وُتدعى للمشاركة يف االستشارات املتعلقة بالسياسات الزراعية      
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، ومنذ حوايل عشر سنوات تقريباً    .  الزراعي يف غرينادا   بالتصنيعأخرى، هي رابطة املشتغالت     
يف إجراء مشاورات سنوية على مستوى األبرشيات بـشأن         ) وزارة املالية (احلكومة  شرعت  

  .امليزانية الوطنية ودعت عامة اجلمهور، رجاال ونساء، إىل احلضور واإلدالء بآرائهم
  .وتؤخذ مسامهة املرأة الريفية بعني االعتبار يف حساب الناتج القومي اإلمجايل  -٢٠٠
). ٧اجلدول ( يف احلكومة واهليئات واللجان املشترِكة يف التنمية        ياًوليس متثيل املرأة كاف     -٢٠١

  .وينطبق هذا كذلك على املرأة الريفية
وتفيد النساء الريفيات على قدم املساواة مع الرجال من الربامج اليت يـتم إعـدادها                 -٢٠٢

 ،٣٣ من اجلدول    للقطاع الزراعي، فيما عدا الربامج اليت تقترن حبيازة صك امللكية، وكما يتبني           
  .يزيد عدد احلائزين لصكوك امللكية الرجال عن النساء يف الفئات من املتوسطة إىل العليا

وتقوم بتوفري خدمات تنظيم األسرة رابطة تنظيم األسرة يف غرينادا واملنشآت الصحية              -٢٠٣
طة مستوصفني،  وتدير الراب . وقد أخذ املزيد من النساء يف االستفادة هبذه اخلدمات        . يف األحياء 

ويتاح . أحدمها يف اجلزء احلضري من سانت جورج والثاين يف املناطق الريفية من سانت أندروز     
  .نفس املستوى من خدمات تنظيم األسرة يف املناطق الريفية كما يف املناطق احلضرية

 وتؤهل النـساء  . وال ميّيز القانون املتعلق بربامج الضمان االجتماعي لصاحل اإلناث          -٢٠٤
الريفيات للتغطية هبذه الربامج كما تؤهل مجيع النساء األخريات، وُتدفع استحقاقات خمطط             
  .التأمني الوطين على أساس االشتراكات اليت يدفعها العامل واليت يدفعها رب العمل نيابة عنه

وسبل التعليم متاحة على الصعيد احمللي للنساء والفتيات الريفيات حـىت املـستوى               -٢٠٥
أما التعليم العايل فيتم توفريه يف مراكز مقرها يف سانت جورج ويتاح التدريب على              . يالثانو

وليست فرص التدريب احمللـي علـى       . املهارات يف عدد قليل من املراكز يف أماكن أخرى        
، وإن ُوجدت فقد تكون نوعيتها وقيمتها موضع شك لعـدم وجـود             املهارات متاحة دائماً  

  .سلطة وطنية العتمادها
وتسلم الدولة حبق . وتشارك املرأة الريفية يف مجاعات مساعدة الذات ويف التعاونيات         -٢٠٦

املرأة الريفية يف تنظيم مجاعات مساعدة الذات واالشتراك كأفراد يف التعاونيات وغريها مـن              
وجيـري  . وال توجد عوائق حتول دون إنشاء هذه اجلماعات       . الربامج االقتصادية أو اإلمنائية   

بالفرص االقتـصادية    للسماح للمرأة باحلصول على إمكانية التمتع على قدم املساواة  تنظيمها
  .واحلوافز واالمتيازات اخلاصة بإقامة املشاريع الصغرية والعمل حلساهبا اخلاص

وتشري تقديرات جملس التسويق واالسترياد الوطين، الذي أنشأته احلكومة لتـسويق             -٢٠٧
 يف املائـة مـن      ٧٥، إىل أن النساء يستخدمن ما يزيد علـى          ولياً ود املنتجات الزراعية حملياً  

يضاف إىل ذلك أن خدمات التوعية الريفية تصل مباشرة إىل املزارعني، سـواء يف              . خدماته
  .ذلك الرجال أو النساء
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وال توجد أحكام خاصة لضمان األوضاع املعيشية املالئمة للمرأة الريفية، فالرجال             -٢٠٨
غري أنه يف أعقاب وقوع     . ات الريفية يتمتعون مبا تنص عليه أي أحكام قائمة        والنساء باجملتمع 

كارثة من الكوارث مباشرة، مثل اإلعصار إيفان، أو عندما جيري تقييم مـواطن الـضعف،        
تعامل األسر املعيشية اليت يرأسها رب أسرة فقري وغري متزوج باعتبارها ضعيفة بشكل خاص، 

  ).٣٢اجلدول (األسر وعادة ما تترأس املرأة هذه 
وال توجد تقاليد ثقافية من شـأهنا       . وتشارك املرأة الريفية يف األنشطة اجملتمعية كافة        -٢٠٩

  .أن متنع املرأة من املشاركة يف األنشطة اجملتمعية

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون والشؤون املدنية

ىل القـضاء، والـدخول يف     يتمتع الزوجان بإمكانيات متساوية ومنفصلة للجـوء إ         -٢١٠
وجيوز ألي منهما أن يكون له عمل جتاري منفصل وشؤون مالية           . املعامالت املالية، وامللكية  

ويسبغ قانون ملكية املـرأة املتزوجـة       . منفصلة، كالديون والبوالص التأمينية وكتابة الوصية     
، أي  "ثى مبفردها أن"على املرأة املتزوجة نفس احلقوق اليت لزوجها، كما لو كانت           ) ١٨٩٦(

  .امرأة غري متزوجة
املتعلق بـاملرأة املتزوجـة ومـرتكيب    ( إلصالح القانون وقد أصدرت غرينادا قانوناً     -٢١١
ومينح هذا القانون للمرأة املتزوجة املساواة يف رفع الـدعاوى ويف           . ١٩٣٦يف عام   ) الضرر

  احلق كان مكفـوالً    وهو يفترض كذلك أن هذا    . التعرض لرفع الدعاوى ضدها أمام احملاكم     
  .من قبل للمرأة غري املتزوجة

ومن الوجهة العملية، متارس املرأة بالفعل حقوقها يف اللجوء للقضاء ويف الدخول يف               -٢١٢
  .تعاقدات ويف إدارة املمتلكات

ومتارس النساء مهنة القانون كذلك، وتشغلن منصب احملامي العام ومدير االدعـاء              -٢١٣
. ، بلغ عدد قضاة التحقيق الذكور أربعة واإلناث واحدة١٩٩١ويف عام   . العام وكبري القضاة  

  .، انعكست األعداد لتصبح قاضيا من الذكور وأربع قاضيات من اإلناث٢٠٠٧وحبلول عام 
ومل ُيجر أو ُيصادف أي حتليل رمسي بشأن معدل احملاكمات واإلدانة، والعقوبـات               -٢١٤

رتكاب خمتلف اجلرائم، أو بشأن جنس أو صـفات         املوقعة على املدانني اإلناث والذكور ال     
  .ضحايا اجلرائم املختلفة
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  ١٦املادة     
  املساواة يف الزواج وقانون األسرة

ومها قانون ملكية . يوجد يف غرينادا قانونان هلما صلة مباشرة هبذه املادة من االتفاقية       -٢١٥
  ).١٩٠٣(وقانون الزواج ) ١٨٩٦(املرأة املتزوجة 

وتعترف الدولة بالزجيـات الـيت يعقـدها        . أن يكون الزواج بني ذكر وأنثى     بد   وال  -٢١٦
ومسؤولو الزواج  . مسؤولو الزواج املسجلون أو اليت يعقدها املسجل حبضور اثنني من الشهود          

  .هم زعماء دينيون يتقدمون بطلب ويعينون لذلك أو يعترف هبم القانون يف هذه الصفة
ويف . ن الذكور أو اإلناث دون سن السادسة عـشرة وال تسمح الدولة بزواج أي م   -٢١٧

حالة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني السادسة عشرة واحلاديـة والعـشرين، يلـزم              
  .احلصول على موافقة من أي من الوالدين أو الوصي القانوين

وجيب أن يتقدم   . بد من املوافقة الطوعية على الزواج لكل من الذكور واإلناث          وال  -٢١٨
. طرفان بطلب ترخيص بالزواج قبل االحتفال بالزواج، إال يف حال عمل ترتيبات خاصـة             ال

بـد مـن    وعقب احلفل، ال . ويعلن طلبهما على املأل لكي يبدي اجلمهور اعتراضه إن ُوجِد         
  .تسجيل مجيع الزجيات، ويزود كل زوجني بشهادة زواج

  :ن عن تبعية املرأة، ومها ومثة ممارستان ثقافيتان فيما يتعلق بالزواج تنّما  -٢١٩
بالنسبة حلفل الزواج الديين، تكون املرأة عادة مصحوبة بوالدها أو من ميثله              )أ(  

  ؛"من يزوج هذه املرأة هلذا الرجل؟"وجييب على السؤال 
  .ال تلقي املرأة كلمة رمسية يف حفل استقبال زفافها  )ب(  
 يتعني استكماله لكال الطرفني، "هاسم األب ولقب"ل ويف منوذج تسجيل الزواج عمود   -٢٢٠

  .ولكن ال يوجد عمود مقابل المسي الوالدتني ولقبهما
. وعلى كل من األزواج والزوجات واجب متساوٍ يقضي باإلعالة املالية ألطفاهلمـا             -٢٢١

وينص القانون على أنه يف حالة امللكية املنفصلة للزوجة، تكون مسؤولة كزوجها عن إعالـة            
  .اأطفاهلا وأحفاده

ويف الواقع  . وليس مثة عوائق قانونية حتول دون التحاق املرأة املتزوجة مبهنة أو وظيفة             -٢٢٢
العملي، كثري من النساء اللوايت تعملن يف وظائف طول الوقت أو بعض الوقت أو هلن حياة                

 مـن    لتعريف قانون العنف املرتيل منطاً      وفقاً "اإليذاء املايل "كذلك يشمل   . وظيفية متزوجات 
  ."كفالة التبعية املالية"السلوك يرمي إىل 

ومعظم الزوجات تغـرين    . وال يوجد حكم بشأن احتفاظ الزوجة بلقبها من عدمه          -٢٢٣
كما أنه يف حال عـدم      . ألقاهبن إىل ألقاب الزوج حبكم املمارسة التقليدية والتوقعات الثقافية        
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غري أن البعض يف اآلونة .  أهنا تغريهتغيري املرأة للقبها، كثري من األشخاص يف اجملتمع يفترضون
  .األخرية تستخدمن كال اللقبني بإضافة الزوجة لقب الرجل إىل لقبها

.  للقوانني املختلفةوتتباين معاملة األزواج يف إطار الزواج العريف أو حبكم الواقع وفقاً     -٢٢٤
ملرياث وامللكيـة أو     ألغراض اإلعالة أو حقوق ا     "أقرب األقربني "وال ُيعترف يف العادة بأهنم      

وكمثال على ذلك، ال تعترف     . للحصول على الرعاية الطبية يف حالة فقدان الشخص للوعي        
القوانني املتعلقة حبقوق امللكية يف حالة الشخص الذي يتوىف دون أن يترك وصية بـاألزواج               

لى حبكم الواقع، بغض النظر عن مدة استمرار العالقة أو عن وجود مصلحة للشريك الذي ع              
ومن ناحية أخرى، يعترف قانون خمطط التأمني الوطين بأن املـؤمن           . قيد احلياة يف املمتلكات   

عليه ميكنه املطالبة مبنحة اجلنازة يف حال وفاة أحد الزوجني حبكم الواقع، وبأن للزوج حبكم               
عالوة على ذلك،   . الواقع حق يف تلقي استحقاقات الورثة يف حال وفاة الشخص املؤمن عليه           

بالعالقات احلميمة خارج إطـار الـزواج، وذلـك         ) ٢٠٠١(عترف قانون العنف املرتيل     ي
 أو حبكم الواقع وعالقات التزاور بـأن يـستندوا إىل           بالسماح لألشخاص املتزوجني عرفياً   
  .القانون حلمايتهم من العنف املرتيل

اجملـاالت الـيت    إىل أن هذا أحـد    حتديداً املرأة والقانون ويشري االستعراض املعنون      -٢٢٥
وقد بدأت عيـادة تقـدمي املـساعدة      . "تعكس جبالء كيف خيتلف القانون عن واقع احلياة       "

واملشورة القانونية عملية تشاور بشأن إضفاء الطابع الرمسي مبوجب القانون علـى األزواج             
يادة ويف تقرير أعدته ع   .  إزاء هذه املسألة    شامالً حبكم الواقع، ولكن احلكومة مل تتخذ إجراءً      

تقدمي املساعدة واملشورة القانونية عن االعتراف القـانوين بالزجيـات العرفيـة يف غرينـادا             
، يقوم الشريكان يف إطار الزواج العريف عادة بتجميع مواردمها املاليـة؛ ويقتنيـان             )٢٠٠٥(

العقارات مشاركة بينهما، رغم أهنا يف كثري من األحيان تكون باسم الرجل وحده؛ وينجبان              
ويعرض التقرير مسألة أن املشاكل املتعلقـة بـاحلقوق         . طفال معا؛ ويتعاشران ملدة طويلة    األ

  .القانونية يف التركة واإلعالة واملرياث جمحفة باإلناث أكثر مما هي جمحفة للذكور
ويعّرف االغتصاب مبوجب القانون اجلنائي بأنه مواقعة أنثى دون موافقتها، حيـث              -٢٢٦

        ومبوجـب القـانون،   . تصال اجلنسي بأقل درجة من درجات اإليـالج       تشري املواقعة إىل اال   
ال ميكن أن يعترب الزوج مذنبا بارتكاب االغتصاب لزوجته ألن الوضع هو أهنا، مبوجب فعل               
الزواج، قد منحت نفسها لزوجها وال ميكنها الرجوع عن ذلك بـدون احلـصول علـى                

ن العنف املرتيل يستحدث االعتداء اجلنسي كمربر       غري أن قانو  . االنفصال القانوين أو الطالق   
ممكن لطلب إصدار أوامر احلماية وقد حكم جملس امللكة بالفعل برفض دعوى االغتـصاب              

ولذلك من الضروري تعديل القوانني املوضوعية املتعلقة باالغتـصاب         . الزوجي يف بلد آخر   
  . بغية االعتراف باالغتصاب الزوجي
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ولكل من الزوجة والزوج نفس احلـق يف        .  إال بأمر من احملكمة    وال ُيسمح بالطالق    -٢٢٧
التقدم بطلب للطالق، ويف استخدام نفس األسباب لالستناد إليها يف ذلك، ويف الدفاع عن              

  .نفسه من الطالق، إذا شاء ذلك، ويف التفاوض على توزيع املمتلكات
ة عشرة، وهو نفس السن     والسن القانوين للموافقة على االتصال اجلنسي هو السادس         -٢٢٨

القانوين للزواج، فيما عدا أن موافقة الوالدين مطلوبة لزواج شخص يف هذا السن ودون سن               
أما االتصال اجلنسي بالفتيات دون سن الثالثة عشرة ودون سن السادسة           . احلادية والعشرين 

 ليـه حمليـاً   عشرة فجرمية جنائية، يشار إليها يف القانون اجلنائي هبتك عرض أنثى ويطلق ع            
  .وال يوجد قانون للمعاقبة على هتك عرض ذكر. اغتصاب قاصر

واآلباء مطالبون بدفع نفقة الطفل لرعاية أطفاهلم، بغـض النظـر عـن الوضـع                 -٢٢٩
وتقع تلك املسؤولية   . االجتماعي، وعما إذا كان الطفل مولودا داخل إطار الزواج أو خارجه          

يقيم عادة مـع    ) األطفال(، ولكن نظرا ألن الطفل       مبوجب القانون  أيضاًعلى عاتق األمهات    
وينفذ هذا القانون كلمـا قـدمت       . أمه، فإن دعاوى املطالبة ترفع بصفة رئيسية على اآلباء        

غري أن احلد األدىن األسبوعي لألجر املقـدر خبمـسة   . شكوى واختذت احملكمة قرارا بشأهنا  
 واسع غري كاٍف، ومن مث يكـون         من دوالرات شرق الكارييب يعّد على نطاق       عشر دوالراً 

 غري أن للقاضي احلرية يف طلب املزيد، اسـتناداً        . مبثابة رادع للمرأة عن املطالبة بنفقة أطفاهلا      
  .إىل ظروف األب

ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه املرأة املطالبة بإعالة الطفل من والد أطفاهلا يف               -٢٣٠
قيمة خمفضة لدخوهلم وتضخيم نفقاهتم، حبيث يصدر       أن الرجال قد أتقنوا القدرة على ذكر        

ومـن  .  جد ضئيل ومضيعة للوقت احلكم يف كثري من احلاالت باحلد األدىن، وهو يعترب مبلغاً         
  .التحديات األخرى طول املدة اليت يستغرقها تناول املسألة من خالل احملاكم بدرجة مفرطة

ة لعدد أطفاهلا واملباعدة الزمنية بينـهم،  وال يوجد عائق قانوين حيول دون حتديد املرأ   -٢٣١
 على استحقاقات األمومة اليت تستحقها املرأة  غري أن مثة قيوداً   . مبا يف ذلك داخل إطار الزواج     

     وتـنص  .  أو يف حال وضعها مبوجب أوضاع تتعلق بأطر زمنيـة معينـة            إذا كانت حامالً  
 قبل أن تعمل لدى رب عملها ملـدة          من قانون العمل على أنه يف حال بدء محلها         ٦٢املادة  

 من نفس القانون    ٦٥وتنص املادة   . ، فهي مستحقة إلجازة أمومة بدون أجر      مثانية عشر شهراً  
كذلك على أنه ال يكون للموظفة، بعد أول مرة، احلق يف إجازة األمومة مدفوعة األجر إال                

  .ملرة واحدة خالل كل فترة سنتني وحبيث ال تتجاوز ثالث مرات
وعادة ما جيري الربط بني ما تعانيه األسرة املعيشية من الضائقة املالية وبني وجـود                 -٢٣٢

ذكر بالغ يف البيت، ألنه يف حال وجود رجل، فهو يكون رب البيت حبكم الواقع، سـواء                 
لذلك تكون األسـر  . أو ينفق على رفاه البيت/كان يتخذ القرارات الرئيسية أو ال يتخذها و      

سها إناث يف العادة أسرا معيشية ذات والدة غري متزوجة وترأسها امرأة بالغة،      املعيشية اليت ترأ  
 أن  ٣٢وُيظهر اجلدول   . واألرجح أن يقيم كال الوالدين يف األسرة املعيشية اليت يرأسها ذكر          
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     يف املائة من اإلناث اللوايت ترأسن أسرا معيشية لسن مرتبطات علـى أي وجـه،                ٤٨نسبة  
 ١٨، كما توجد نـسبة  ئة من أرباب األسر الذكور يكونون متزوجني قانوناً   يف املا  ٤٠بينما  

  .يف املائة من االرتباطات العرفية
   وقد وضعت العبارات التالية على أساس من تقرير تقييم الفقر الـذي اسـتكمل يف      -٢٣٣
  :١٩٩٩عام 

 ؛ يف املائة من األسر املعيشية كانت ترأسها إناث٤٥قرابة  •

ائة من مجيع األسر املعيشية يف غرينادا كانت فقرية وكانت حـدة             يف امل  ٢٩نسبة   •
 ؛الفقر أشد منها يف بلدان منظمة دول شرق الكارييب األخرى

 ؛ يف املائة من األسر املعيشية الفقرية ترأسها إناث٥٢نسبة  •

 يقل احتمال أن تشارك املرأة اليت ترأس أسرة معيشية يف قـوة العمـل، ويف حـال                 •
مال معاناهتا البطالة أكرب منه بالنسبة للرجل الذي يرأس أسرة معيشية،           مشاركتها فاحت 

     عالوة على ذلك، مـن األرجـح للمـرأة        . سواء ضمن الفئة الفقرية أو غري الفقرية      
. الفقرية أن تكون على قوة العمل من أن تكون نظرياهتا من اإلناث غـري الفقـريات               

لفقريات اللوايت ترأسن أسرهن تعانني من       يف املائة من مجيع اإلناث ا      ٢١وكانت نسبة   
 ؛)٢٠انظر اجلدول ( يف املائة منهن كن خارج قوة العمل ٢٤البطالة و

 يف املائة من النساء الفقريات اللوايت ترأسن أسرا معيشية مل يكـن هلـن               ٥٧نسبة   •
 يف املائة إضافية كانت هلن وظائف مبدئيـة، مقارنـة           ١٧وظيفة مذكورة ونسبة    

 . يف املائة، على التوايل، لرؤساء األسر الذكور الفقراء١٢املائة و يف ١٦بنسبة 

 األسر املعيشية إىل شـرائح      ٢٠٠٥وقد قسم استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام          -٢٣٤
يف إطـار اخلمـس     " إىل وضعها االجتماعي واالقتصادي، والحظ التقرير أنه         مخسية استناداً 

تزيد النسبة اليت ترأسها اإلناث زيادة ملموسـة باملقارنـة          األدىن من األسر املعيشية الريفية      
عالوة على ذلك،   . "بشرحية اخلمس العليا اليت تغلب عليها األسر املعيشية اليت يرأسها ذكور          

 يف املائة من ربات األسر اإلناث يف األسر املعيشية احلضرية ضـمن الـشرائح            ٤٤تقع نسبة   
وانتهى التقريـر  .  فقط من أرباب األسر الذكور     ١٨,٦اخلمسية الثالث الدنيا، مقارنة بنسبة      

كلما حترك املرء صعودا من أفقر فئات األسر املعيشية إىل أثراها توجد زيادة منتظمة              "إىل أنه   
  ).٢٤الصفحة  ("يف عدد األسر املعيشية اليت يرأسها الذكور
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  خامتة  - رابعاً  
       إىل  ٢٠٠٨في الفتـرة مـن عـام        ف. يطرأ تقدم مطرد على حالة املرأة يف غرينادا         -٢٣٥
، سوف تتصدر جدول األعمال الوطين إجراءات حمددة للتعامـل مـع حتقيـق              ٢٠١١عام  

ح إيضاوسيجري على وجه اخلصوص تعزيز األجهزة الوطنية، و       . االلتزامات مبوجب االتفاقية  
  .اآلليات وتطويرها، واختاذ التدابري لتحقيق املساواة الفعلية

لتزام بتحقيق املثل العليا الواردة يف االتفاقية بينما تواصل حكومة غرينادا           ويتجلى اال   -٢٣٦
  .ىل حتقيق املساواة بني اجلنسني إوشعبها العمل وصوالً
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  املرفقات

  املرفق األول

  خرائط غرينادا    

   جزر غرينادا ومدهنا- ١اخلريطة     

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

 هيلزبورو مارتينيك الصغرى

ـن
نادي
جري

زر 
جـ

ــدا  رونـ
 الندسأي

 سوتورز

 

 ويايفغ
 كاثرينسانت جبل 

 غرينفيل
 ورججانت س

 اادغرين
 الدويلسالينس اجلوي  ميناء بوينـت   

 ر الكارييبالبح

 اوـكاريك

مشال احمليط 
 االطلسي
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   أبرشيات غرينادا- ٢اخلريطة     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سانت باتريك

 أندروزسانت

 جونسانت

 دافيدسانت

 جورجسانت

سانت 
 مارك
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  املرفق الثاين

  جداول وأرقام    
  ١اجلدول 

  )٢٠٠١-١٨٧١(عدد السكان يف سنوات التعداد 
 اجملموع إناث ذكور سنة التعداد

٣٧ ٦٨٤  ١٩ ٤٠٤  ١٨ ٢٨٠  ١٨٧١  
٤٢ ٤٠٣  ٢٢ ٣٢٩  ٢٠ ٠٧٤  ١٨٨١  
٥٣ ٢٠٩  ٢٧ ٦٧٤  ٢٥ ٥٣٥  ١٨٩١  
٦٣ ٤٣٨  ٣٣ ٤٥٢  ٢٩ ٩٨٦  ١٩٠١  
٦٦ ٧٥٠  ٣٦ ٣٥٢  ٣٠ ٣٩٨  ١٩١١  
٦٦ ٣٠٢  ٣٧ ٤٥٥  ٢٨ ٨٤٧  ١٩٢١  
٧٢ ٣٨٧  ٤٠ ٥٥٣  ٣١ ٨٣٤  ١٩٤٦  
٨٨ ٦٧٧  ٤٨ ٠١٧  ٤٠ ٦٦٠  ١٩٦٠  
٩٢ ٧٧٥  ٤٩ ٠٨٣  ٤٣ ٦٩٢  ١٩٧٠  
٨٩ ٠٨٨  ٤٦ ١٤٥  ٤٢ ٩٤٣  ١٩٨١  
٩٥ ٤٩٧  ٤٨ ٤٦٧  ٤٧ ٠٣٠  ١٩٩١  
١٠٣ ١٤٣  ٥١ ٧٦٥  ٥١ ٣٧٨  ٢٠٠١  
  : إىلًاملكتب اإلحصائي املركزي، استنادا :املصدر

 .، اجلزءان ألف وباء١، اجمللد ١٩٤٦ربية لعام تعداد سكان جزر اهلند الغ 
 .١٩٦٠التعداد السكاين لشرق الكارييب، 
 .١٩٩١ و١٩٨١ و١٩٧٠التعداد السكاين لغرينادا،  

 ٢اجلدول 

 )٢٠٠١-١٩٩١(عدد السكان يف سنة التعداد حسب اجلنس والفئة العمرية 

 ٢٠٠١        ١٩٩١   

 اجملموع ءنسا رجال  اجملموع نساء رجال الفئة العمرية

 ١٠٣ ١٤٣  ٥١ ٧٦٥  ٥١ ٣٧٨    ٩٥ ٥٩٧  ٤٨ ٥٦٧  ٤٧ ٠٣٠ اجملموع
  ٩ ٩١٦  ٤ ٨٤٩  ٥ ٠٦٧    ١٢ ٥٦٣  ٦ ٢٢٣  ٦ ٣٤٠  ٤-صفر
١٠ ٨٣٩  ٥ ٣٨٠  ٥ ٤٥٩    ١٣ ١٤١  ٦ ٤٤٨  ٦ ٦٩٣  ٩-٥  

١٢ ٧١٧  ٦ ٣٤٣  ٦ ٣٧٤    ١١ ٠٠٦  ٥ ٤٦٩  ٥ ٥٣٧  ١٤-١٠  
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 ٢٠٠١        ١٩٩١   

 اجملموع ءنسا رجال  اجملموع نساء رجال الفئة العمرية

١١ ١١٣  ٥ ٦٧٨  ٥ ٤٣٥    ٩ ٤٤٩  ٤ ٦٢٧  ٤ ٨٢٢  ١٩-١٥  
٧ ٦٢٣  ٣ ٧٥٦  ٣ ٨٦٧    ٧ ٦١٣  ٣ ٧٤٣  ٣ ٨٧٠  ٢٤-٢٠  
٦ ٧٤٠  ٣ ٢٤١  ٣ ٤٩٩    ٧ ٥٧٥  ٣ ٧٤٦  ٣ ٨٢٩  ٢٩-٢٥  
٦ ٥٠٩  ٣ ٢٢٢  ٣ ٢٨٧    ٦ ٧٩٥  ٣ ٤٢٧  ٣ ٣٦٨  ٣٤-٣٠  
٧ ٠٨٤  ٣ ٤٣٢  ٣ ٦٥٢    ٥ ٠٢٤  ٢ ٤٤٨  ٢ ٥٧٦  ٣٩-٣٥  
٦ ٥٤١  ٣ ١٥٦  ٣ ٣٨٥    ٣ ٥٩٤  ١ ٧٩٤  ١ ٨٠٠  ٤٤-٤٠  
٤ ٩٠١  ٢ ٣٣٢  ٢ ٥٦٩    ٢ ٩٧١  ١ ٥٦٧  ١ ٤٠٤  ٤٩-٤٥  
٣ ٦٩٢  ١ ٨٣١  ١ ٨٦١    ٢ ٨٥٧  ١ ٥٣٥  ١ ٣٢٢  ٥٤-٥٠  
٢ ٧٥٧  ١ ٤٢٥  ١ ٣٣٢    ٢ ٦٧٦  ١ ٤٤٤  ١ ٢٣٢  ٥٩-٥٥  
٣ ٢٣٣  ١ ٧٢٧  ١ ٥٠٦    ٢ ٨٥٧   ١ ٥٦٤  ١ ٢٩٣  ٦٤-٦٠  
٣ ١٦٢  ١ ٦٩٨  ١ ٤٦٤    ٢ ٥٨٥  ١ ٥٢٤  ١ ٠٦١  ٦٩-٦٥  
٦ ٣١٦  ٣ ٦٩٥  ٢ ٦٢١    ٤ ٨٩١  ٣ ٠٠٨  ١ ٨٨٣  +٧٠  

 .املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر

 ٣اجلدول 
 )٢٠٠١-١٩٦٠(الكثافة السكانية حسب األبرشية 

 الكثافة السكانية  املساحة الربية

  ٢٠٠١  ١٩٩١  ١٩٨١  ١٩٧٠  ١٩٦٠  )٢كم( األبرشية
  ٥٧٠  ٤٩٢  ٤٥٢  ٤٥٩  ٤١٣  ٦٥ سانت جورج
  ٢٤٥  ٢٥٠  ٢٣٨  ٢٤٦  ٢٢٧  ٣٥ سانت جون
  ١٦٠  ١٥٤  ١٥٩  ١٥٨  ١٥٧  ٢٥ سانت مارك
  ٢٥٤  ٢٤١  ٢٤١  ٢٦٨  ٢٧٠  ٤٢ سانت باتريك
  ٢٥٩  ٢٤٤  ٢٢٧  ٢٢٨  ٢٢٦  ٩٩ سانت أندروز
  ٢٥٢  ٢٥٠  ٢٣٢  ٢٤١  ٢١٢  ٤٤ سانت ديفيد

  ١٧٩  ١٦٨  ١٣٧  ١٧٥  ٢٠٥  ٣٤ كارياكو
  ٣٠٠  ٢٧٨  ٢٥٩  ٢٧٠  ٢٥٨  ٣٤٤ غرينادا
 .املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر
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 ٤اجلدول 
 عدد السكان يف سنوات التعداد حسب اجلنس واألبرشية

٢٠٠١    ١٩٩١  
  اجملموع  إناث  ذكور    اجملموع  إناث  ذكور األبرشية

  ٣ ٩٢٧  ٢ ٠٦٦  ١ ٨٦١    ٤ ٦٢١  ٢ ٤٩٤  ٢ ١٢٧ )املدنية(سانت جورج 
  ٣٣ ١٣٣  ١٦ ٩٦٨  ١٦ ١٦٥    ٢٧ ٣٧٣  ١٤ ٠٨٠  ١٣ ٢٩٣ )باقي اجلزيرة(سانت جورج 
  ٨ ٥٩١  ٤ ٢١٩  ٤ ٣٧٢    ٨ ٧٥٢  ٤ ٣٥٨  ٤ ٣٩٤ سانت جون
  ٣ ٩٩٢  ٢ ٠٠٢  ١ ٩٩٠    ٣ ٨٦١  ١ ٩٦١  ١ ٩٠٠ سانت مارك
  ١٠ ٦٧٥  ٥ ٣٦٥  ٥ ٣١٠    ١٠ ١١٨  ٥ ١٣٦  ٤ ٩٨٢ سانت باتريك
  ٢٥ ٦٦١  ١٢ ٦٣٨  ١٣ ٠٢٣    ٢٤ ١٣٥  ١٢ ١٣٠  ١٢ ٠٠٥ سانت أندروز
  ١١ ٠٧٧  ٥ ٥٠٦  ٥ ٥٧١    ١١ ٠١١  ٥ ٤٨٠  ٥ ٥٣١ سانت دافيد
  ٦ ٠٨١  ٣ ٠٣٤  ٣ ٠٤٧    ٥ ٧٢٦  ٢ ٩٢٨  ٢ ٧٩٨ كارياكو

 ١٠٣ ١٣٧  ٥١ ٧٩٨  ٥١ ٣٣٩    ٩٥ ٥٩٧ ٤٨ ٥٦٧ ٤٧ ٠٣٠ اجملموع  

  ١الشكل 

  

 

  
  جورجسانت

٣٦٪ 

 كارياكو
٦٪ 

 سانت دافيد
١١٪ 

 سانت أندرو
٢٥٪ 

 سانت باتريك
١٠٪ 

   ماركسانت
٤٪  

 سانت جون
٨٪ 

  األبرشيات حسب٢٠٠١عدد السكان يف عام

  جورجسانت
 سانت جون
 سانت مارك
 سانت باتريك
 سانت أندرو
 سانت دافيد
 كارياكو
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  ٥اجلدول 
 ١٩٩٥عدد الناخبني املسجلني وعدد الذين أدلوا بأصواهتم يف عام 

 عدد األشخاص الذين أدلوا بأصواهتم عدد الناخبني املسجلني

 اجملموع إناث ذكور الدائرة
نسبة اإلناث 
 اجملموع إناث ذكورإىل اجملموع

نسبة اإلناث
إىل اجملموع

  ٪٥٢,٦ ٢ ٤١٢  ١ ٢٦٨  ١ ١٤٤  ٪٥٣,٧  ٤ ٣٥٨  ٢ ٣٤٢  ٢ ٠١٦ مدينة سانت جورج
  ٪٥٢,٧ ٣ ٧٤١  ١ ٩٧٣  ١ ٧٦٨  ٪٥١,٩  ٦ ٢٨٣  ٣ ٢٦٣  ٣ ٠٢٠ مشال شرق سانت جورج
  ٪٥٣,٦ ٢ ٦٧٥  ١ ٤٣٥  ١ ٢٤٠  ٪٥١,١  ٤ ١٤٤  ٢ ١١٨  ٢ ٠٢٦مشال غرب سانت جورج

  ٪٥٤,٥ ٣ ٧٧٠  ٢ ٠٥٥  ١ ٧١٥  ٪٥٣,٦  ٦ ٤٠١  ٣ ٤٢٩  ٢ ٩٧٢ جنوب سانت جورج
وب شرق سانت جن

 جورج
٥٤,٥ ٢ ٦٩٩  ١ ٤٧٢  ١ ٢٢٧  ٪٥١,٣  ٤ ٤٤٠  ٢ ٢٧٦  ٢ ١٦٤٪  

  ٪٤٩,٥ ٥ ١٣١  ٢ ٥٣٩  ٢ ٥٩٢  ٪٤٩,٩  ٧ ٩٣٩  ٣ ٩٦١  ٣ ٩٧٨ سانت دافيد
جنوب شرق سانت 

 أندروز
٤٩,٦ ٣ ٠٩١  ١ ٥٣٣  ١ ٥٥٨  ٪٥٠,١  ٥ ١٦٠  ٢ ٥٨٤  ٢ ٥٧٦٪  

جنوب غرب سانت 
 أندروز

٤٩,٦ ٣ ٠٩١  ١ ٥٣٣  ١ ٥٥٨  ٪٥٠,١  ٥ ١٦٠  ٢ ٥٨٤  ٢ ٥٧٦٪  

  ٪٤٧,٨ ٢ ٦٢٣  ١ ٢٥٥  ١ ٣٦٨  ٪٤٨,٤  ٤ ٢٩٨  ٢ ٠٨٢  ٢ ٢١٦مشال شرق سانت أندروز
  ٪٤٦,٦ ٢ ٦٢٤  ١ ٢٢٤  ١ ٤٠٠  ٪٤٦,٨  ٣ ٩٧٠  ١ ٨٥٩  ٢ ١١١مشال غرب سانت أندروز

  ٪٥١,٤ ٢ ٠٥٠  ١ ٠٥٤  ٩٩٦  ٪٥٠,١  ٣ ٢٦٠  ١ ٦٣٤  ١ ٦٢٦ شرق سانت باتريك
  ٪٥٠,٣ ٢ ٧٣١  ١ ٣٧٥  ١ ٣٥٦  ٪٥٠,٣  ٤ ٤٠٠  ٢ ٢١٥  ٢ ١٨٥ غرب سانت باتريك

  ٪٥٠,٨ ٢ ٠٠١  ١ ٠١٧  ٩٨٤  ٪٤٩,٩  ٣ ١٢٢  ١ ٥٥٨  ١ ٥٦٤ سانت مارك
  ٪٥١,١ ٣ ٩٠١  ١ ٩٩٥  ١ ٩٠٦  ٪٤٩,٠  ٦ ٠٢١  ٢ ٩٥١  ٣ ٠٧٠ سانت جون

كاريكاو ومارتينيك 
 الصغرى

٥١,٤ ٢ ٢٧٨  ١ ١٧١  ١ ١٠٧  ٪٥٠,٦  ٣ ٧٥٨  ١ ٩٠٠  ١ ٨٥٨٪  

  ٪٥١,١ ٤٤ ٨١٨ ٢٢ ٨٩٩ ٢١ ٩١٩  ٪٥٠,٥  ٧٢ ٧١٤ ٣٦ ٧٥٦ ٣٥ ٩٥٨ اجملموع  

  .١٩٩٥التقرير عن االنتخابات العامة يف غرينادا لعام : املصدر

  ٦اجلدول 
 عدد النساء املرشحات اللوايت فزن مبقاعد يف االنتخابات العامة

 عدد املقاعد اليت فازوا هبا  عدد األشخاص املرشحني

 اجملموع رجال نساء االنتخابسنة 
للمرشحات النسبة املئوية 
 إىل اجملموع

 
 اجملموع رجال نساء

النسبة املئوية للمرشحات 
 إىل اجملموع

١٣,٣  ١٥  ١٣  ٢  ٪٦,٦  ٧٦  ٧١  ٥  ١٩٩٠٪  
٢٠,٠  ١٥  ١٢  ٣  ٪١١,٠  ٨٢  ٧٣  ٩  ١٩٩٥٪  
٢٦,٧  ١٥  ١١  ٤  ٪٢٠,٠  ٤٥  ٣٦  ٩  ١٩٩٩٪  
٢٦,٧  ١٥  ١١  ٤  ٪١٨,٨  ٦٤  ٥٢  ١٢  ٢٠٠٣٪  
 .ات الربملانيةسجالت االنتخابات مبكتب االنتخاب: املصدر
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 ٧اجلدول 
 عدد األشخاص يف احلياة العامة والقيادات حسب اجلنس

 عدد املقاعد اليت فازو هبا  عدد األشخاص املرشحني

٢٠٠٧  ٢٠٠٣   ١٩٩٩  ١٩٩٥  ١٩٩١  
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  إناث املوقع القيادي
  ١  فرص  ١  صفر    ١  صفر  ١  صفر  ١  صفر احلاكم العام
  ١  صفر  ١  صفر    ١  صفر  ١  صفر  ١  صفر رئيس الوزراء
  ١  صفر  ١  صفر    ١  صفر  ١  صفر  صفر  ١ زعيم املعارضة

  ١  صفر  صفر  ١    ١  صفر  ١  صفر  صفر  ١ رئيس جملس الشيوخ
  ١  صفر  ١  صفر    ١  صفر  ١  صفر  ١  صفر رئيس جملس النواب
  ١١  ٤  ١١  ٤    ١١  ٤  ١٢  ٣  ١٣  ٢ أعضاء جملس النواب
    خأعضاء جملس الشيو

 )مبن فيهم الرئيس(
٩  ٤  ٨  ٥    ١٢  ١  ١٢  ١  ١٢  ١  

  ٧  ٦  ٦  ٥    ١٠  ٣  ١٢  ٢  ٩  ١ أعضاء جملس الوزراء
 .مكتب جملسي الربملان :املصادر

 .أمانة رئاسة الوزراء 

 ٨اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠أعضاء جمالس اهليئات التشريعية يف غرينادا يف الفترة 

  عدد أعضاء اجمللس
  اجملموع  ذكور  إناث  اسم اهليئة التشريعية  

بة املئوية النس
  )ـة(الرئيس لألعضاء اإلناث

رئيس /املدير
  اإلدارة

  ذكر  أنثى  ١٤,٣  ٧  ٦  ١  شركة إنتاج احلصى واخلرسانة واملستحلبات  ١
  ذكر  ذكر  ٢٢,٢  ٩  ٧  ٢  هيئة مطارات غرينادا  ٢
  ذكر  ذكر  ٢٥,٠  ١٢  ٩  ٣  جملس السياحة يف غرينادا  ٣
  ذكر  ذكر  ١٤,٣  ١٤  ١٢  ٢  ة يف غرينادامكتب املعايري القياسي  ٤
  ذكر  ذكر  ٠,٠  ٩  ٩  صفر  رابطة غرينادا للكاكاو  ٥
  ذكر  ذكر  ٠,٠  ٧  ٧ صفر  مصائد أمساك غرينادا التجارية احملدودة  ٦
  ذكر  ذكر  ٠,٠  ٩  ٩ صفر  رابطة غرينادا التعاونية جلوزة الطيب  ٧
  ذكر  ذكر  ٠,٠  ٧  ٧ صفر  مؤسسة غرينادا الثقافية  ٨
  أنثى  أنثى  ٩٠,٠  ١٠  ١  ٩  نادا للغذاء والتغذيةجملس غري  ٩
  أنثى  ذكر  ٢٢,٢  ٩  ٧  ٢  شركة غرينادا للتنمية الصناعية ١٠
  ذكر  ذكر  ٢٨,٦  ٧  ٥  ٢  اهليئة الدولية للخدمات املالية يف غرينادا ١١
  أنثى  ذكر  ٣٣,٣  ٦  ٤  ٢  هيئة اليانصيب الوطين يف غرينادا ١٢
  ذكر  ذكر  ٢٥,٠  ٨  ٦  ٢  هيئة موانئ غرينادا ١٣
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  عدد أعضاء اجمللس
  اجملموع  ذكور  إناث  اسم اهليئة التشريعية  

بة املئوية النس
  )ـة(الرئيس لألعضاء اإلناث

رئيس /املدير
  اإلدارة

  ذكر  ذكر  ٠,٠  ٥  ٥  صفر  مؤسسة غرينادا الربيدية ١٤
  ذكر  أنثى  ٣٧,٥  ٨  ٥  ٣  هيئة إدارة النفايات الصلبة يف غرينادا ١٥
  ذكر  ذكر  ١٢,٥  ٨  ٧  ١   هيئة اإلسكان يف غرينادا ١٦
  ذكر  ذكر  ٢٥,٠  ٨  ٦  ٢  جملس التسويق واالسترياد الوطين ١٧
  ذكر  ذكر  ١٦,٧  ٦  ٥  ١  املخطط الوطين للتأمني ١٨
اللجنة الوطنية لتنظيم االتصاالت السلكية  ١٩

  والالسلكية
  ذكر  ذكر  ٢٠,٠  ٥  ٤  ١

  إناث ٣  إناث ٣  ٢١,٤  ١٥٤  ١٢١  ٣٣  اجملموع    
  ٪١٦  ٪١٦  -  -  ٧٨,٦  ٢١,٤  النسبة املئوية إىل اجملموع  

  ).Grenada Government at Work, 2000–01 (٢٠٠١-٢٠٠٠أعمال حكومة غرينادا، :  مت التجميع من

  ٢الشكل 

  

  

  

  

  ٣الشكل 

  

  

  

 
 

  
  

 )٢٠٠١(د أعضاء اجمللس املعينني من ِقبل جملس الوزراءعد

 إناث
٢١٪ 

 ذكور
٧٩٪ 

إناث
ذكور

                       ِ              رؤساء اجملالس املعينة من ِقبل جملس الوزراء

    إناث
    ذكور

 إناث
١٦٪ 

 ذكور
٨٤٪ 
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  ٤الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

 ٩اجلدول 
 س االبتدائية والثانوية حسب السنةجمموع املتسربني من املدار

 املدرسة الثانوية  املدرسة االبتدائية
السنة الدراسية 

 اجملموع إناث ذكور املنتهية
النسبة املئوية 

 لإلناث
 

 اجملموع إناث ذكور
النسبة املئوية 

 ناثلإل
٥٨,٩  ٥٦  ٣٣  ٢٣    ٪٣٣,٥  ١٨٥  ٦٢  ١٢٣  ١٩٩٧٪  
٦١,٧  ٦٠  ٣٧  ٢٣    ٪٣٤,٣  ٢٣٣  ٨٠  ١٥٣  ١٩٩٨٪  
٦٤,٧  ٣٤  ٢٢  ١٢    ٪٣٧,٦  ٢٠٢  ٧٦  ١٢٦  ١٩٩٩٪  
٥٦,٩  ١٠٢  ٥٨  ٤٤    ٪٣٥,٣  ١٣٩  ٤٩  ٩٠  ٢٠٠٠٪  
٥٤,٤  ١٠٣  ٥٦  ٤٧    ٪٣٠,٣  ١٠٩  ٣٣  ٧٦  ٢٠٠١٪  
٥٢,٤  ١٤٧  ٧٧  ٧٠    ٪٤٤,٤  ١١٧  ٥٢  ٦٥  ٢٠٠٢٪  
٥٦,٥  ٢١٤  ١٢١  ٩٣    ٪٣٥,٨  ٥٣  ١٩  ٣٤  ٢٠٠٣٪  
 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر

 ١٠جلدول ا
 النسبة املئوية حلصة املدارس االبتدائية والثانوية من املدرسات 

 املدارس الثانوية  املدارس االبتدائية
 خاصة عامة  خاصة عامة سنة التعداد السكاين

  ال يوجد  ٥٣    ال يوجد  ٨٣  ١٩٩٦
  ال يوجد  ٥٨    ال يوجد  ٨٢  ١٩٩٧
  ال يوجد  ٥٤    ٨٨  ٨١  ١٩٩٨
  ال يوجد  ٥٧    ٨٣  ٧٤  ١٩٩٩
٤٥  ٥٩    ٩١  ٧٦  ٢٠٠٠  
٤٦  ٦٢    ٨٧  ٧٦  ٢٠٠١  
٦٣  ٥٩    ٩٠  ٧٤  ٢٠٠٢  
٦٧  ٦٣    ٩١  ٧٦  ٢٠٠٣  

Female, 3

Male, 16

0

5

10

15

20

Managers/Head of Aministration of Statutory 
Bodies (2001)

 )٢٠٠١(رؤساء إدارة اهليئات الدستورية/ومدير

ذكور

إناث
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 املدارس الثانوية  املدارس االبتدائية
 خاصة عامة  خاصة عامة سنة التعداد السكاين

٤٠  ٦١    ٨٨  ٧٥  ٢٠٠٤  
 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر

 ١١اجلدول 
 لى املدارس االبتدائية حسب اجلنستوزيع املدرسني املدرَّبني ع

 املدرسون املدرَّبون  مجيع املدرسني
السنة الدراسية

 عدد اإلناث عدد الذكور املنتهية يف
العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

 
 عدد اإلناث عدد الذكور

العدد 
 نسبة اإلناث اإلمجايل

٧٥,٥  ٥١٨  ٣٩١  ١٢٧  ٪٧٤,٣  ٨١٤  ٦٠٥  ٢٠٩  ١٩٩٩٪  
٧٨,١  ٥٣٥  ٤١٨  ١١٧  ٪٧٥,٥  ٧٩٦  ٦٠١  ١٩٥  ٢٠٠٠٪  
٧٨,٠  ٥٣٦  ٤١٨  ١١٨  ٪٧٦,٢  ٧٦٥  ٥٨٣  ١٨٢  ٢٠٠١٪  
٧٧,٣  ٥٤٧  ٤٢٣  ١٢٤  ٪٧٤,١  ٧٦٥  ٥٦٧  ١٩٨  ٢٠٠٢٪  
٧٦,٧  ٥٤٦  ٤١٩  ١٢٧  ٪٧٤,١  ٧٦٥  ٥٦٧  ١٩٨  ٢٠٠٣٪  
٧٦,٥  ٥٤٥  ٤١٧  ١٢٨  ٪٧٥,٤  ٧٦٧  ٥٧٨  ١٨٩  ٢٠٠٤٪  
 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر

 ١٢اجلدول 
  حسب اجلنسالثانويةتوزيع املدرسني املدرَّبني على املدارس 

 املدرسون املدرَّبون مجيع املدرسني

 السنة الدراسية املنتهية يف
عدد 

 الذكور
عدد 
 اإلناث

العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

  عدد
 الذكور

  عدد 
 اإلناث

العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

٦٩,١  ١٢٣  ٨٥  ٣٨  ٪٥٧,١  ٣٩٢  ٢٢٤  ١٦٨  ١٩٩٩٪  
٦٥,٩  ١٢٣  ٨١  ٤٢  ٪٥٨,٩  ٤٠٦  ٢٣٩  ١٦٧  ٢٠٠٠٪  
٥٩,٧  ١٣٤  ٨٠  ٥٤  ٪٦١,٥  ٤٣٩  ٢٧٠  ١٦٩  ٢٠٠١٪  
٦٤,٢  ١٢٣  ٧٩  ٤٤  ٪٥٩,٠  ٤٥٩  ٢٧١  ١٨٨  ٢٠٠٢٪  
٦٤,٦  ١٤٤  ٩٣  ٥١  ٪٦٢,٨  ٥٠٦  ٣١٨  ١٨٨  ٢٠٠٣٪  
٦٦,١  ١٩٢  ١٢٧  ٦٥  ٪٦٠,٩  ٥٤٧  ٣٣٣  ٢١٤  ٢٠٠٤٪  
 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي التعليمي، آذار: املصدر

 ١٣اجلدول 
  توزيع املدرسني من خرجيي اجلامعات على املدارس الثانوية حسب السن

 املدرسون اخلرجيون مجيع املدرسني

 السنة الدراسية املنتهية
عدد 

 الذكور
عدد 
 اإلناث

العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

 عدد
 الذكور

عدد 
 اإلناث

العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

٥٦,٧  ١٠٤  ٥٩  ٤٥  ٪٥٧,١  ٣٩٢  ٢٢٤  ١٦٨  ١٩٩٩٪  
٥٩,٠  ١٠٠  ٥٩  ٤١  ٪٥٨,٩  ٤٠٦  ٢٣٩  ١٦٧  ٢٠٠٠٪  
٦٠,٢  ٩٨  ٥٩  ٣٩  ٪٦١,٥  ٤٣٩  ٢٧٠  ١٦٩  ٢٠٠١٪  
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 املدرسون اخلرجيون مجيع املدرسني

 السنة الدراسية املنتهية
عدد 

 الذكور
عدد 
 اإلناث

العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

 عدد
 الذكور

عدد 
 اإلناث

العدد 
 اإلمجايل

نسبة 
 اإلناث

٦١,٢  ١٠٣  ٦٣  ٤٠  ٪٥٩,٠  ٤٥٩  ٢٧١  ١٨٨  ٢٠٠٢٪  
٦٨,٨  ٩٣  ٦٤  ٢٩  ٪٦٢,٨  ٥٠٦  ٣١٨  ١٨٨  ٢٠٠٣٪  
٦١,٢  ٨٥  ٥٢  ٣٣  ٪٦٠,٩  ٥٤٧  ٣٣٣  ٢١٤  ٢٠٠٤٪  
 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر

 ١٤اجلدول 
          دد الطالب الذين تقدموا المتحانات املواد مـن املـستوى العـادي واجتازوهـا              ـع

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف 

 عدد الطالب

 اجملموع إناث ذكور الفئة 
النسبة املئوية 

 لإلناث

  ٪٥٨,٩  ١ ٨٦٠  ١ ٠٩٥  ٧٦٥  ألف تقدموا المتحانات املستوى العادي
 مواد أو أكثر، من ٤دي يف تقدموا المتحان املستوى العا

  ٪٦٠,٦  ١ ٥٥٦  ٩٤٣  ٦١٣  باء بينها اإلنكليزية
 مواد أو أكثر، من ٤اجتازوا امتحان املستوى العادي يف 

  ٪٦٩,٧  ٦٩٢  ٤٨٢  ٢١٠  جيم بينها اإلنكليزية
 مواد أو أكثر، من ٤اجتازوا امتحان املستوى العادي يف 

  ٪٦٥,١  ٣٠١  ١٩٦  ١٠٥  دال بينها اإلنكليزية والرياضيات
  .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر
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  . يف اجلدول املقابل أعاله ليستخدم يف الرسم البياين"الفئة"أنشئ عامود  :مالحظة

 الفئة
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  ١٥اجلدول 
 ، حسب اجلنس٢٠٠٥لس امتحانات الكارييب يف عام املتقدمون المتحانات جم

 الطالب املتقدمون
 النسبة املئوية لإلناث اجملموع ذكور إناث  املادة

  ٤٧  ٤١٩  ٢٢٠  ١٩٩ )علم احليوان(علوم زراعية 
  ٦٤  ٣٣١  ١١٩  ٢١٢ )احملاصيل وأنواع التربة(علوم زراعية 
  ٦٤  ٤٠٦  ١٤٦  ٢٦٠ علم األحياء

  ٥  ١٤٢  ١٣٥  ٧ لتشييد ا-تكنولوجيا البناء 
  ١٢  ٦٦  ٥٨  ٨  أخشاب-تكنولوجيا البناء 

  ٦٠  ٤٠٥  ١٦٣  ٢٤٢ تاريخ منطقة الكارييب
  ٦٤  ٢٢٨  ٨١  ١٤٧ الكيمياء

  ٩١  ٩٠  ٨  ٨٢ مالبس ومنسوجات
  ١٢  ١٣٠  ١١٤  ١٦ تكنولوجيا الكهرباء واإللكترونيات

  ٦١  ١ ٨٠٥  ٧٠١  ١ ١٠٤ اللغة اإلنكليزية ألف
  ٨٥  ٣٤٩  ٥٣  ٢٩٦ اللغة اإلنكليزية باء

  ٩٤  ٢٧٧  ١٦  ٢٦١ الغذاء والتغذية
  ٨٣  ١٨٨  ٣٢  ١٥٦ اللغة الفرنسية

  ٥١  ٤٥٥  ٢٢٥  ٢٣٠ اجلغرافيا
  ٩١  ٥٥  ٥  ٥٠ إدارة االقتصاد املرتيل

  ٤٨  ١٠٣  ٥٤  ٤٩ علم األحياء البشري واالجتماعي
  ٥٥  ٥٠٢  ٢٢٨  ٢٧٤ تكنولوجيا املعلومات

  ٥٣  ٦٨٠  ٣١٨  ٣٦٢ علوم متكاملة
  ٥٧  ١ ٢٢٣  ٥٢٧  ٦٩٦ الرياضيات

  ١٣  ٨  ٧  ١ تكنولوجيا اهلندسة امليكانيكية
  ٧٠  ٤٧٧  ١٤٤  ٣٣٣ إجراءات مكتبية

  ٤٦  ٢٠١  ١٠٩  ٩٢ الفيزياء
  ٧٠  ٣٢٥  ٩٩  ٢٢٦ مبادئ احملاسبة
  ٦٢  ٩٧٥  ٣٧٣  ٦٠٢ مبادئ األعمال
  ٧٨  ٧٢  ١٦  ٥٦ التربية الدينية

  ٦٥  ١ ١٤٤  ٣٩٥  ٧٤٩ الدراسات االجتماعية
  ٧٠  ٢١٥  ٦٥  ١٥٠ اللغة اإلسبانية
  ٢٣  ٢٢٤  ١٧٣  ٥١ الرسم التقين

  ٨٦  ٢١  ٣  ١٨ الطباعة على اآللة الكاتبة
  ٤٤  ٦٣  ٣٥  ٢٨ الفنون البصرية

  .وزارة التعليم  :املصدر
  ). يف املائة٢٥مشاركة اإلناث أقل من (يهيمن عليه الذكور بدرجة ساحقة   :الدليل

 ). يف املائة٧٥ عن مشاركة اإلناث تزيد (هتيمن عليه اإلناث بدرجة ساحقة  
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  ١٦اجلدول 
     املقيدون يف الربامج مبركز سانت باتريـك للتـدريب املتعـدد األغـراض يف الفتـرة                

٢٠٠٤-٢٠٠٠ 

٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  

 اجملموع الربنامج
  عدد

  اإلناث
  نسبة
 اجملموع    اإلناث

  عدد
  اإلناث

  نسبة
  اجملموع    اإلناث

  عدد
  اإلناث

  بةنس
  اجملموع    اإلناث

  عدد 
  اإلناث

  نسبة
  اإلناث

  ١٠٠  ١٢  ١٢    ١٠٠  ٧  ٧    ١٠٠  ١٢  ١٢    ١٠٠  ٢٠  ٢٠ دراسات السكرتارية
  ٩٦  ٢٣  ٢٤    ٩٧  ٢٩  ٣٠    ٩٦  ٢٣  ٢٤    ٩٧  ٣١  ٣٢ اقتصاد مرتيل
  ٧  ١  ١٤    ٦  ١  ١٦    ٧  ١  ١٤   صفر صفر  ١٣ تشييد املباين

 صفر  صفر  ٨   صفر صفر  ١٢   صفر صفر  ٨   صفر صفر  ٨ صناعة وتصميم األثاث
 صفر صفر  صفر   صفر صفر صفر   صفر صفر  ١١   صفر  ١  ٢ إصالح السيارات
 صفر صفر  ١١   صفر صفر صفر   صفر صفر  صفر   صفر صفر  ١٢ كهرباء السيارات

  ١٤  ١  ٧    ١١  ١  ٩    ١٤  ١  ٧   صفر صفر  ١٢ حلام سيارات
 صفر صفر  ٥   صفر صفر صفر  صفر صفر  ٥    ١٣  ١  ٨ الرسم اهلندسي

 صفر صفر  ١٢   صفر صفر  ١٢   صفر صفر  ١٢   صفر صفر  ١٧ بناءحرفة ال
  ١٥  ٢  ١٣    ١١  ١  ٩    ١٥  ٢  ١٣    ٦  ١  ١٧ إلكترونيات/كهرباء
  ٣٧  ٣٩  ١٠٦    ٤١  ٣٩  ٩٥    ٣٧  ٣٩  ١٠٦    ٣٨  ٥٤  ١٤١ اجملموع  

 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر

  ١٧اجلدول 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ظيم احلياة اجلديدة يف الفترة املقيدون يف الربامج مبركز التدريب على تن

٢٠٠٣/٢٠٠٤   ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  

  اجملموع الربنامج
  عدد

 اإلناث
  نسبة
  اجملموع    اإلناث

  عدد
  اإلناث

  نسبة
  اجملموع    اإلناث

  عدد
  اإلناث

  نسبة
  اجملموع اإلناث

  عدد
 اإلناث

  نسبة
  اإلناث

  ٤١  ٤٨  ١١٧  ٣٧  ٢٩  ٧٨    ٤٧  ٤٢  ٨٩    ٣٦  ٢١  ٥٩ مناء املراهق
 صفر صفر  ٢٣ صفر صفر  ٢٥   صفر صفر  ٣٠   صفر صفر  ٣٠ كهرباء

 صفر صفر  ٢٣ صفر صفر  ٢٢   صفر صفر  ٢٤   صفر صفر  ٢٤ إلكترونيات
  ٧  ١  ١٥  ١٢  ٢  ١٧    ٦  ١  ١٨    ٦  ١  ١٧ بناء

 صفر صفر  ٧ صفر صفر  ١٠   صفر صفر  ١٢   صفر صفر  ٨ تعليم بشأن املصائد
  ٩٢  ١١  ١٢  ١٠٠  ١٠  ١٠    ٨٣  ١٠  ١٢    ٩١  ١٠  ١١ حياكة
  ٨٦  ١٩  ٢٢  ٩٠  ١٨  ٢٠    ٨٤  ٢١  ٢٥    ٩٠  ١٩  ٢١ جتميل

 صفر صفر  ٩ صفر  صفر  ١٠   صفر صفر  ١٠   صفر صفر  ٣ رعاية الطفل
  صفر  ١٣  ١٣ صفر  ١٤  ١٥    ٩٤  ١٧  ١٨    ٧٥  ٩  ١٢ الرعاية الصحية
  ٩٤  ٣٤  ٣٦ صفر  ٣٢  ٣٤    صفر  ٣٦  ٤٠    ٧٣  ٢٢  ٣٠ فنون الضيافة

  ٥٧  ٨  ١٤  ٨٧  ١٣  ١٥    ٨٣  ١٥  ١٨    ٧٥  ٩  ١٢  مهارات مكتبية
 صفر صفر  ٢٦ صفر صفر  ٢٥   صفر صفر  ٢٧   صفر صفر  ٢٧  السباكة

 صفر صفر  ١٨ صفر صفر  ٢٠   صفر صفر  ٢٥   صفر صفر  ١٧  أشغال اخلشب
 صفر صفر  ١٩  ٥  ١  ٢١    ٤  ١  ٢٣    ٧  ١  ١٥  صيانة عامة

  ٣٨  ١٣٤  ٣٥٤  ٣٧  ١١٩  ٣٢٢    ٣٩  ١٤٣  ٣٧١    ٣٢  ٩٢  ٢٨٦ اجملموع  
 .٢٠٠٦مارس / للتعليم، آذاراإلحصائياملوجز : املصدر
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 ١٨اجلدول 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ يف الفترة ماريشو الوسطى. أ .املقيدون يف برامج املهارات يف كلية ت

٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  

  اجملموع الربنامج
 عدد

اإلناث
 نسبة
 اجملموعاإلناث

  عدد
  اإلناث

 نسبة
  جملموعااإلناث

  عدد
  اإلناث

 نسبة
  اجملموعثاإلنا

  عدد
  اإلناث

 نسبة
اإلناث

 ١٠٠  ٦٩  ٦٩ ١٠٠  ١٧٤  ١٧٤ ١٠٠  ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠ ١١٤  ١١٤ علوم السكرتارية
  ٣٤  ١٤٣  ٤٢٦  ١٢  ٥٩  ٤٩٣  ٥  ١٤ ٢٧٧  ٤  ٧  ١٨٨ )٢٤(تعليم فين

 ١٠٠  ٣٧  ٣٧  ٩٢  ٢٢  ٢٤  ٩٣  ٣٧  ٤٠  ٩٠  ٢٧  ٣٠ فنون الضيافة
  ٥٥  ٣٢١  ٥٨٨  ٧٤  ٥٧٥  ٧٧٤ صفر  صفر  صفر  ٦٤ ٤١٠  ٦٤٢ )٢٥(عليم الكبار والتعليم املستمرالتعليم األساسي وت

  ٥١  ٥٧٠ ١ ١٢٠  ٥٧  ٨٣٠ ١ ٤٦٥  ٤٣ ٢٠١ ٤٦٧  ٥٧ ٥٥٨  ٩٧٤ اجملموع  

 .٢٠٠٦مارس /املوجز اإلحصائي للتعليم، آذار: املصدر

 ١٩اجلدول 
 املؤشرات الرئيسية لقوة العمل

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ١٩٩٨  ١٩٩٦  ١٩٩٤  ١٩٩١ املؤشرات
 ٤٦ ٩٦٩ ٤١ ٨٧٦ ٤١ ٠١٥ ٤٢ ٢٥٠ ٤١ ٤٩٧ ٢٧ ٧٠١ قوة العمل

 ٢٥ ٥٨١ ٢٤ ٨٢٢ ٢٣ ١٧١ ٢٢ ٦٧٩ ٢٢ ٨٨٠ ١٧ ٢٩٧ ذكور  
 ٢١ ٣٨٨ ١٧ ٠٥٤ ١٧ ٨٤٤ ١٩ ٥٧١ ١٨ ٦١٧ ١٠ ٤٠٤ إناث  

 ٣٨ ١٧٢ ٣٧ ٧٤١ ٣٤ ٧٨٧ ٣٥ ٠٧٨ ٣٠ ٤٠٩ ٢٣ ٨٥٩ قوة العمل املستخدمة
 ٢٢ ٤٠٩ ٢٢ ٤٨٩ ٢٠ ٧٣١ ٢٠ ٣٥١ ١٨ ٧٠٦ ١٤ ٧٧٨ ذكور  
 ١٥ ٧٦٣ ١٥ ٢٥٢ ١٤ ٠٥٦ ١٤ ٧٢٧ ١١ ٧٠٣  ٩ ٠٨١ إناث  

  ٨ ٧٩٧  ٤ ١٣٧  ٦ ٢٢٨  ٧ ٢١٢ ١١ ٠٨٨  ٣ ٨٤٢ قوة العمل اليت تعاين البطالة
  ٣ ١٧٢  ٢ ٣٣٦  ٢ ٤٤٠  ٢ ٣٢٨  ٤ ١٧٤  ٢ ٥١٩ ذكور  
  ٥ ٦٢٥  ١ ٨٠١  ٣ ٧٨٨  ٤ ٨٨٤  ٦ ٩١٤  ١ ٣٢٣ إناث  

             مستويات البطالة
  ٣ ٤٣٤  ١ ٨٤٩  ٣ ٠٥٠  ٣ ٠٨٤  ٤ ٦٥٠  ١ ٧٦١ ) سنة٢٥دون سن (ب الشبا

  ١ ٤٠٩  ١ ٠٠٦  ١ ٣٨٩  ١ ١٤٩  ١ ٧٨٦  ١ ١٢١ ذكور  
  ٢ ٠٢٥  ٨٤٣  ١ ٦٦١  ١ ٩٣٥  ٢ ٨٦٤  ٦٤٠ إناث  

  ٥ ٣٦٣  ٢ ٢٨٨  ٣ ١٧٨  ٤ ٠٨٨  ٦ ٤٣٨  ٢ ٠٣٦ البالغون
  ١ ٧٦٣  ١ ٣٣٠  ١ ٠٥١  ١ ١٧٩  ٢ ٣٨٨  ١ ٣٩٨ ذكور  
  ٣ ٦٠٠  ٩٥٨  ٢ ١٢٧  ٢ ٩٠٩  ٤ ٠٥٠  ٦٣٨ إناث  

  ١٨,٨  ٩,٩  ١٥,٢  ١٧,٠  ٢٦,٧  ١٣,٩ )النسبة املئوية(معدل البطالة 
  ١٢,٤  ٩,٨  ١٠,٥  ١٠,٣  ١٨,٢  ١٤,٦ ذكور  

__________ 

لتربيد  البناء، وصيانة السيارات، والتركيبات الكهربية، وا      وتكنولوجيا الصيانة العامة،    "التعليم التقين "يشمل   )٢٤(
 .يا اللحام، وإصالحات احلواسيب اخلفيفةجوتكييف اهلواء، وتكنولو

 برامج حمو األمية ودورات لإلعداد المتحانـات إمتـام          " والتعليم املستمر  للبالغنيالتعليم األساسي   "يشمل   )٢٥(
 .لبالدالدراسة االبتدائية وامتحانات املستوى العادي، وتقدم كدورات مسائية يف أماكن خمتلفة يف أحناء ا



CEDAW/C/GRD/1-5 

GE.11-42333 66 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ١٩٩٨  ١٩٩٦  ١٩٩٤  ١٩٩١ املؤشرات
  ٢٦,٣  ٩,٩  ٢١,٢  ٢٤,٨  ٣٧,١  ١٢,٧ إناث  
  ٣٢,٩  ٢٠,٣  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد شباب  

  ٦٥,٧  ٦٠,١  ٦٥,٠  ٦٨,١  ٥٦,٧  ٥٢,٤ معدل املشاركة
  ٧٢,٥  ٧١,٩  ٧٥,٦  ٧٥,١  ٦٢,٥  ٦٧,٦    ذكور
  ٥٩,١  ٤٨,٨  ٥٥,٠  ٦١,٥  ٥٠,٨  ٣٨,٢    إناث
  .املركز الرئيسي لإلحصاء: املصدر

 ٢٠اجلدول 
حالة املشاركة يف قوة العمل والعمالة ألرباب األسر املعيشية حـسب اجلـنس واحلالـة               

 االقتصادية -االجتماعية 

 النسبة املئوية لغري الفقراء النسبة املئوية للفقراء 
 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور 
  ٩٠,٠  ٨٧,٥  ٩١,٨  ٨٢,٧  ٧٩,٠  ٨٦,١ يعملون

  ١٠,٠  ١٢,٥  ٨,٢  ١٧,٣  ٢١,٠  ١٣,٩ معدل البطالة
  ٧٦,٩  ٦٨,٨  ٨٤,٢  ٨٢,٤  ٧٦,١  ٨٩,١ مشاركون

  ٢٣,٠  ٣١,٢  ١٥,٨  ١٧,٦  ٢٣,٩  ١٠,٩ غري مشاركني
  .١٠٣، الصفحة ١٩٩٩تقرير تقييم الفقر لعام : املصدر

  ٦الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

Unemployment Rate among 
Household Heads (1999)

13.9

21

8.2

12.5
Rate (%)

% poor Male

% poor Female

% non-poor Male

% non-poor Female

 )١٩٩٩(معدل البطالة بني أرباب األسر املعيشية

  ٪نسبة الذكور الفقراء
  ٪نسبة اإلناث الفقراء
  ٪نسبة الذكور غري الفقراء
  ٪نسبة اإلناث غري الفقراء

)يف املائة(املعدل 
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 ٢١اجلدول 
 ١٩٩١عدد السكان الذين يعملون حسب اجلنس والفئة املهنية يف عام 

 العامالت اإلناث  العاملون الذكور
  العاملون حسب الفئة املهنية يف 

 العددالعدد اإلمجايل  ١٩٩١عام 
نسبتهم املئوية 
إىل الفئة املهنية

نسبتهم املئوية إىل 
 العاملني الذكور

 
 العدد

نسبتهن املئوية 
إىل الفئة املهنية

نسبتهن املئوية إىل 
العامالت اإلناث

  ٪١٠٠,٠  ٪٣٨ ٩ ٠٨١    ٪١٠٠,٠  ٪٦٢ ١٤ ٧٧٨  ٢٣ ٨٥٩ اجملموع
  ٪٢,٥  ٪٢٨  ٢٢٩    ٪٤,٠  ٪٧٢  ٥٨٨  ٨١٧ املشرعون وكبار املسؤولني واملديرين

  ٪٢,٠  ٪٣٧  ١٨٣    ٪٢,١  ٪٦٣  ٣٠٦  ٤٨٩ املهنيون
  ٪١٨,٤  ٪٥٤  ١ ٦٧٣    ٪٩,٨  ٪٤٦  ١ ٤٥٢  ٣ ١٢٥ ساعدونامل/التقنيوناملهنيون 
  ٪١٧,٨  ٪٧٦  ١ ٦١٥    ٪٣,٥  ٪٢٤  ٥١٩  ٢ ١٣٤ الكتبة

  ٪١٨,١  ٪٤٥  ١ ٦٤٧    ٪١٣,٦  ٪٥٥  ٢ ٠٠٨  ٣ ٦٥٥ باعة اخلدمات واحلوانيت
  ٪٢,٢  ٪١٢  ٢٠٠    ٪١٠,٣  ٪٨٨  ١ ٥١٨  ١ ٧١٨ الزراعة والغابات ومصائد األمساك

  ٪٤,٦  ٪١٠  ٤١٧    ٪٢٤,٧  ٪٩٠  ٣ ٦٥٦  ٤ ٠٧٣ مشتغلون باحلرف وأعمال مرتبطة هبا
  ٪١,٩  ٪١٤  ١٧٥    ٪٧,٠  ٪٨٦  ١ ٠٤٠  ١ ٢١٥ اآلالت/مشغلو املصانع

  ٪٣٠,٤  ٪٤٦  ٢ ٧٥٨    ٪٢١,٩  ٪٥٤  ٣ ٢٣٤  ٥ ٩٩٢ مهن أولية
  ٪٢,٠  ٪٢٩  ١٨٤    ٪٣,١  ٪٧١  ٤٥٧  ٦٤١ غري حمددة
  .١٩٩١تعداد السكان واإلسكان لعام : املصدر

 ٢٢اجلدول 
 ٢٠٠١ملون حسب اجلنس والفئة املهنية يف عام عدد السكان الذين يع

 العامالت اإلناث  العاملون الذكور
  العاملون حسب الفئة املهنية يف 

 العددالعدد اإلمجايل  ١٩٩١عام 
نسبتهم املئوية 
إىل الفئة املهنية

نسبتهم املئوية إىل
 العدد العاملني الذكور

نسبتهن املئوية 
إىل الفئة املهنية

ئوية إىل نسبتهن امل
العامالت اإلناث 

  ٪١٠٠,٠  ٪٤١ ١٤ ٦٦٨    ٪١٠٠,٠  ٪٥٩ ٢١ ٤٥٥  ٣٦ ١٢٣ اجملموع

  ٪٠,٠  ٪٢٢  ٥    ٪٠,١  ٪٧٨  ١٨  ٢٣ املشرعون وكبار املسؤولني واملديرين
  ٪٧,٤  ٪٥٠  ١ ٠٩١    ٪٥,١  ٪٥٠  ١ ٠٩٥  ٢ ١٨٦ املهنيون
  ٪٢,٣  ٪٣٩  ٣٤٤    ٪٢,٥  ٪٦١  ٥٢٨  ٨٧٢ املساعدون/ التقنيوناملهنيون
  ٪١٤,١  ٪٥٤  ٢ ٠٧٢    ٪٨,١  ٪٤٦  ١ ٧٣٢  ٣ ٨٠٤ ةالكتب

  ٪١٧,٤  ٪٧٩  ٢ ٥٥٢    ٪٣,٢  ٪٢١  ٦٩٢  ٣ ٢٤٤ باعة اخلدمات واحلوانيت
  ٪٢٦,٠  ٪٥٧  ٣ ٨٢١    ٪١٣,٤  ٪٤٣  ٢ ٨٦٩  ٦ ٦٩٠ الزراعة والغابات ومصائد األمساك

  ٪٢,٥  ٪١٣  ٣٦٦    ٪١٠,٩  ٪٨٧  ٢ ٣٤٩  ٢ ٧١٥ مشتغلون باحلرف وأعمال مرتبطة هبا
  ٪٤,١  ٪٩  ٦٠٣    ٪٢٧,٨  ٪٩١  ٥ ٩٥٩  ٦ ٥٦٢ اآلالت/مشغلو املصانع

  ٪١,٨  ٪١٢  ٢٦٤    ٪٨,٧  ٪٨٨  ١ ٨٦٣  ٢ ١٢٧ مهن أولية
  ٪٢٤,٢  ٪٤٥  ٣ ٥٥٠    ٪٢٠,٣  ٪٥٥  ٤ ٣٥٠  ٧ ٩٠٠ غري حمددة

  .٢٠٠١تعداد السكان واإلسكان لعام : املصدر
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 ٢٣اجلدول 
 ١٩٩١اجلنس والفئة الصناعية يف عام عدد السكان العاملني حسب 

 إناث ذكور

 العدد اجملموع ١٩٩١العاملون حسب الفئة الصناعية يف عام 
النسبة املئوية 

 من الفئة
ا

 العدد
النسبة املئوية 

 من الفئة
  ٪٣٨,١  ٩ ٠٨١  ٪٦١,٩  ١٤ ٧٧٨  ٢٣ ٨٥٩ اجملموع

  ٪٢٥,٢  ٨٨٢  ٪٧٤,٨  ٢ ٦٢٢  ٣ ٥٠٤الزراعة والصيد وزراعة الغابات وصيد األمساك
  ٪٣٩,٨  ٤٩  ٪٦٠,٢  ٧٤  ١٢٣ التعدين واستغالل احملاجر

  ٪٤٢,٥  ٧٧٦  ٪٥٧,٥  ١ ٠٥٠  ١ ٨٢٦ التصنيع
  ٪١١,٢  ٣٩  ٪٨٨,٨  ٣٠٩  ٣٤٨ الكهرباء والغاز واملاء

  ٪٥,٥  ١٦٧  ٪٩٤,٥  ٢ ٨٥٠  ٣ ٠١٧ التشييد
  ٪٤٦,٦  ١ ٩٧٢  ٪٥٣,٤  ٢ ٢٦٤  ٤ ٢٣٦ جتارة اجلملة والتجزئة

  ٪٥٧,٥  ٤٨٤  ٪٤٢,٥  ٣٥٨  ٨٤٢ طاعمالفنادق وامل
  ٪١٨,٦  ٢٩٨  ٪٨١,٤  ١ ٣٠٢  ١ ٦٠٠ النقل والتخزين واالتصاالت

  ٪٥٧,٤  ٤٩٥  ٪٤٢,٦  ٣٦٧  ٨٦٢ العقارات/التأمني/التمويل
  ٪٣٦,٦  ٦٣٢  ٪٦٣,٤  ١ ٠٩٧  ١ ٧٢٩ اإلدارة العامة والدفاع

األنشطة األخرى للخدمات اجملتمعية 
 واالجتماعية والشخصية

٥٨,٣  ١ ٩٠٩  ٪٤١,٧  ١ ٣٦٧  ٣ ٢٧٦٪  

  ٪٧١,٤  ١ ٠٦١  ٪٢٨,٦  ٤٢٤  ١ ٤٨٥ خدمات أخرى
  ٪٣١,٤  ٣١٧  ٪٦٨,٦  ٦٩٤  ١ ٠١١ غري حمددة
  .١٩٩١ تعداد السكان واإلسكان لعام :املصدر

 ٢٤اجلدول 

 ٢٠٠١عدد السكان العاملني حسب اجلنس والفئة الصناعية يف عام 

 إناث ذكور

 العدد اجملموع ٢٠٠١العاملون حسب الفئة الصناعية يف عام 
النسبة املئوية 

 العدد من الفئة
النسبة املئوية 

 من الفئة
  ٪٤٠,٤  ١٣ ٧٥٤  ٪٥٩,٦  ٢٠ ٢٤٩ ٣٤ ٠٠٣ اجملموع

  ٪٢٨,٠  ١ ٠٢٣  ٪٧٢,٠  ٢ ٦٢٩  ٣ ٦٥٢ الزراعة والصيد وزراعة الغابات
  ٪١,٩  ١٣  ٪٩٨,١  ٦٨١  ٦٩٤ صيد األمساك

  ٪٣٠,٣  ٢٠  ٪٦٩,٧  ٤٦  ٦٦ التعدين واستغالل احملاجر
  ٪٤٢,٢  ١ ٠١٦  ٪٥٧,٨  ١ ٣٩١  ٢ ٤٠٧ التصنيع

  ٪١٥,٤  ٦٠  ٪٨٤,٦  ٣٢٩  ٣٨٩ الكهرباء والغاز واملاء
  ٪٤,٤  ٢٦٥  ٪٩٥,٦  ٥ ٧٩٨  ٦ ٠٦٣ التشييد

  ٪٥٥,٩  ٣ ٧١٣  ٪٤٤,١  ٢ ٩٢٤  ٦ ٦٣٧ جتارة اجلملة والتجزئة
  ٪٦٠,٩  ١ ١٣٠  ٪٣٩,١  ٧٢٤  ١ ٨٥٤ الفنادق واملطاعم



CEDAW/C/GRD/1-5 

GE.11-42333 70 

 إناث ذكور

 العدد اجملموع ٢٠٠١العاملون حسب الفئة الصناعية يف عام 
النسبة املئوية 

 العدد من الفئة
النسبة املئوية 

 من الفئة
  ٪١٧,٦  ٤٣٥  ٪٨٢,٤  ٢ ٠٣٩  ٢ ٤٧٤ صاالتالنقل والتخزين واالت

  ٪٦٠,٨  ٥٩٩  ٪٣٩,٢  ٣٨٦  ٩٨٥  املاليةالوساطة
  ٪٥٠,٠  ٤٨٢  ٪٥٠,٠  ٤٨٢  ٩٦٤ العقارات والتأجري وأنشطة األعمال التجارية

  ٪٤٠,٥  ٧٧٨  ٪٥٩,٥  ١ ١٤٤  ١ ٩٢٢ اإلدارة العامة والدفاع
  ٪٦٩,٩  ١ ٧١٣  ٪٣٠,١  ٧٣٦  ٢ ٤٤٩ التعليم

  ٪٨٠,١  ١ ٠٠٣  ٪١٩,٩  ٢٤٩  ١ ٢٥٢ ماعيةالصحة واخلدمة االجت
األنشطة األخرى للخدمات اجملتمعية 

  واالجتماعية والشخصية
٤٣,٤  ٤٧٨  ٪٥٦,٦  ٦٢٣  ١ ١٠١٪  

األسر املعيشية اخلاصة اليت يوجد لديها 
 أشخاص عاملون

٩٣,٨  ١ ٠٢٥  ٪٦,٢  ٦٨  ١ ٠٩٣٪  

  ٪١٠٠,٠  ١  ٪٠,٠  صفر  ١ خارج الوالية اإلقليميةاملنظمات واهليئات 

 .٢٠٠١تعداد السكان واإلسكان لعام : املصدر

 ٢٥اجلدول 
 النسبة املئوية لتوزيع السكان العاملني، حسب رب العمل واجلنس والفئة العمرية

أعمال جتارية خاصة هيئة دستورية احلكومة 
يعمل حلسابه 

 اخلاص
أسرة /شخص

 غري ذلك معيشية مستقلة
  ٤,٢  ٦,٦  ٢٠,٢  ٥٤,١  ٣,٥  ١١,٥  ذكور

  ٤,٥  ١٠,٠  ٧,٦  ٦٥,٣  ٢,٤  ١٠,١  ٢٩- ١٥  
  ٣,٦  ٤,٨  ٢٢,٥  ٤٩,٤  ٤,٨  ١٥,٠  ٤٩- ٣٠  
  ٢,٩  ٤,٦  ٣١,٩  ٥٠,٣  ٣,١  ٧,١  ٦٤- ٥٠  
  ١٢,٣  ٦,٦  ٤٨,٤  ٣٢,٨  ٠,٠  ٠,٠  +٦٥  

  ٤,٨  ١٢,٨  ١٤,٥  ٣٨,٨  ٦,٠  ٢٣,٠  إناث
  ٤,٦  ٨,١  ٤,٧  ٥٢,٩  ٧,٦  ٢٢,١  ٢٩- ١٥  
  ٥,٤  ١٣,٤  ١٥,٥  ٣٣,٥  ٦,٦  ٢٥,٦  ٤٩- ٣٠  
  ١,٤  ١٨,٤  ٢٠,٦  ٣٢,٢  ١,٩  ٢٥,٤  ٦٤- ٥٠  
  ٩,٠  ٢٤,٨  ٥٤,٧  ١١,٦  ٠,٠  ٠,٠  +٦٥  

  .٢٠٠٥تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام : املصدر
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  ٩الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦اجلدول 
 معدل البطالة حسب الفئة العمرية

 إناث ذكور نسبة العاطلني عن العمل الفئة العمرية
٥٣,٧  ٣٤,٩  ٤١,٧  ١٩–١٥  
٣٣,٣  ١٨,٨  ٢٥,٨  ٢٤–٢٠  
٢٧,٣  ٨,٩  ١٦,٦  ٢٩–٢٥  
٢١,٤  ٦,٩  ١٣,٨  ٣٤–٣٠  
١٢,٨  ٦,٩  ٩,٧  ٣٩–٣٥  
١٣,٠  ٣,٩  ٨,٠  ٤٤–٤٠  
٢,٧  ٢,٢  ٢,٤  ٤٩–٤٥  
١٣,٥  ٩,٣  ١١,٥  ٥٤–٥٠  
١٢,٥  ٩,٤  ٨,٤  ٥٩–٥٥  
١٤,٩  ٣,٠  ٤,٩  ٦٤–٦٠  

  .١٩٩٨ إىل الدراسة االستقصائية لقوة العمل، استراتيجية إزالة الفقر، استناداً: املصدر
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  ١٠الشكل 

 

 

 

 

 

 

  

 ٢٧اجلدول 
 ٢٠٠٦-١٩٩٠معدالت اإلحصاءات احليوية للفترة 

 السنة
معدل وفيات األطفال 

 )باآلالف(الرضع 
معدل الوالدات 

 ) باآلالف(األّويل 
معدل الوفيات األّويل 

 )باآلالف(
معدل الزيادة الطبيعية 

 )باآلالف(
١٧,٣  ٨,٥  ٢٥,٩  ٢٧,٨  ١٩٩٠  
١٩,٠  ٧,٠  ٢٦,٠  ١٠,١  ١٩٩١  
١٧,٨  ٦,٨  ٢٤,٦  ١٠,٥  ١٩٩٢  
١٥,٢  ٧,٧  ٢٢,٩  ١٤,٤  ١٩٩٣  
١٥,١  ٧,٩  ٢٣,٠  ١٤,٦  ١٩٩٤  
١٥,٠  ٨,٢  ٢٣,٢  ١٢,٧  ١٩٩٥  
١٣,٤  ٧,٩  ٢١,٣  ١٤,٣  ١٩٩٦  
١٤,٩  ٨,٢  ٢٢,٠  ١٤,١  ١٩٩٧  
١١,٢  ٨,٢  ١٩,٤  ١٩,١  ١٩٩٨  
١٠,٤  ٧,٩  ١٨,٣  ١٥,٢  ١٩٩٩  
١١,٥  ٧,١  ١٨,٦  ١٤,٣  ٢٠٠٠  
١١,٤  ٧,٠  ١٨,٤  ١٧,٤  ٢٠٠١  
٨,٤  ٨,٦  ١٦,٩  ٢٠,٥  ٢٠٠٢  
١٠,٠  ٧,٨  ١٧,٧  ١١,٩  ٢٠٠٣  
٨,٤  ٨,٤  ١٦,٨  ١٠,٢  ٢٠٠٤  
١١,٦  ٧,٩  ١٩,٥  ٨,٣  ٢٠٠٥  
٨,٤  ٧,٢  ١٥,٦  ١٢,٦  ٢٠٠٦  

 .املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر
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 ٢٨اجلدول 
 ١٩٨٨األسباب الرئيسية للوفيات لعام 

 اجملموع إناث ذكور أسباب الوفاة
  ١٨٦  ١٠٣  ٨٣ أمراض القلب

  ٦٥  ٣٧  ٢٨ ورام احلميدةاأل
  ٥٦  ٣٣  ٢٣ أمراض الدماغ واألوعية

  ٥٦  ٣٦  ٢٠ داء السكر
  ٣٤  ٩  ٢٥ احلوادث

  ٣٤  ١٧  ١٧ اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي
  ٣١  ١٨  ١٣ بعض حاالت تنشأ يف فترة الطفولة املبكرة

  ٢٣  ١٤  ٩ األورام اخلبيثة
  ١٦  ٧  ٩ التهاب الشعب اهلوائية وانتفاخ الرئة والربو

  ١٠  ١  ٩ االضطرابات العقلية
  ١٠  ٤  ٦ االلتهاب الكلوي واملتزامنة الكلوية ونوسرة الكلية

  ٥٢١  ٢٧٩  ٢٤٢ اجملموع  
 .ماملسجل العا: املصدر

 ٢٩اجلدول 
 ٢٠٠٧األسباب العشرة األوائل للوفيات لعام 

 اجملموع إناث ذكور أسباب الوفاة
  ١٦٤  ٦٠  ١٠٤ األورام اخلبيثة

  ٩٤  ٥٣  ٤١ وية الصغرى وأشكال أمراض القلب األخرىأمراض الدورة الدم
  ٨٤  ٤٥  ٣٩ أمراض الغدد الصماء واأليض

  ٦٧  ٢٤  ٤٣ أمراض اجلهاز التنفسي
  ٦٤  ٣١  ٣٣ أمراض الدماغ واألوعية

  ٤٦  ٢٤  ٢٢ أمراض القلب النامجة عن القصور الدموي
  ٣٤  ١٢  ٢٢ أمراض اجلهاز اهلضمي

  ٣٤  ١٠  ٢٤ تاألسباب اخلارجية لالعتالل والوفيا
  ٢٤  ١٥  ٩ أمراض نامجة عن ارتفاع ضغط الدم

  ٢٤  ٦  ١٨ أمراض اجلهاز البويل التناسلي 
  ٢٤  ٦  ١٨ بعض احلاالت اليت تنشأ يف الفترة احمليطة بالوالدة

  ٦٥٩  ٢٨٦  ٣٧٣ اجملموع  
 .املسجل العام: املصدر
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 ٣٠اجلدول 
 )٢٠٠٦-١٩٨٤(اإليدز يف غرينادا /مراقبة فريوس نقص املناعة البشري

حاالت اإلصابة بفريوس نقص 
 الوفيات املرتبطة باإليدز حاالت اإلصابة باإليدز املناعة البشري

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور السنة
  ١ صفر  ١              غري معلومة

  ١ صفر  ١  ١ صفر  ١  ١  صفر  ١  ١٩٨٤
  ١ صفر  ١  ١ صفر  ١  ١  صفر  ١  ١٩٨٥
  ١  ١  ٠  ١  ١  صفر  ١  ١  ٠  ١٩٨٦
٤  ١  ٣  ٦  ١  ٥  ٨  ٢  ٦  ١٩٨٧  
  ١  ١  صفر  ٢  ٢  صفر  ٩  ٢  ٧  ١٩٨٨
٥  ١  ٤  ٧  ١  ٦  ١٠  ٢  ٨  ١٩٨٩  
  ٥  صفر  ٥  ٤  صفر  ٤  ٩  ٣  ٦  ١٩٩٠
٦  ٣  ٣  ١١  ٤  ٧  ١١  ٤  ٧  ١٩٩١  
٦  ٣  ٣  ٨  ٣  ٥  ١٣  ٣  ١٠  ١٩٩٢  
١٧  ١  ١٦  ١٩  ٢  ١٧  ٢٣  ٩  ١٤  ١٩٩٣  
٨  ٤  ٤  ٦  ٤  ٢  ١٤  ٨  ٦  ١٩٩٤  
١٥  ٤  ١١  ١٤  ٣  ١١  ٢٣  ٧  ١٦  ١٩٩٥  
١١  ٤  ٧  ٢٢  ٧  ١٥  ١٩  ٨  ١١  ١٩٩٦  
٩  ٢  ٧  ١٢  ٤  ٨  ١٩  ١٠  ٩  ١٩٩٧  
١٠  ٣  ٧  ٧  ١  ٦  ١٤  ٤  ١٠  ١٩٩٨  
١٣  ٢  ١١  ٩  ١  ٨  ١١  ٣  ٨  ١٩٩٩  
٤  ١  ٣  ٦  ١  ٥  ١٩  ٧  ١٢  ٢٠٠٠  
٧  ١  ٦  ٨  ٢  ٦  ١٥  ٥  ١٠  ٢٠٠١  
٥  ٢  ٣  ٧  ٣  ٤  ١٥  ٤  ١١  ٢٠٠٢  
١٢  ٣  ٩  ٢٣  ١٠  ١٣  ١٦  ٩  ٧  ٢٠٠٣  
٦  ١  ٥  ١٣  ٣  ١٠  ١٨  ٤  ١٤  ٢٠٠٤  
١٠  ٥  ٥  ٧  ٢  ٥  ١٢  ٣  ٩  ٢٠٠٥  
٧  ٢  ٥  ١٤  ٥  ٩  ٢٨  ١٢  ١٦  ٢٠٠٦  

  ١٦٥  ٤٥  ١٢٠  ٢٠٨  ٦٠  ١٤٨  ٣٠٩  ١١٠  ١٩٩  اجملموع الكلي   
 .وزارة الصحة: املصدر
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  ٣١اجلدول 
ع توزيع النسب املئوية لألسر املعيشية حسب الوقت الذي تستغرقه للوصول إىل الـسل            

 األساسية واخلدمات

 )بالدقائق(املسافة إىل أقرب موضع للسلعة األساسية أو اخلدمة 
السلعة األساسية أو   +٦٠  ٦٠–٤٥  ٤٤–٣٠  ٢٩–١٥  ١٥<

 ح .ف.ر ر ح .ف.ر رح .ف.ر رح .ف.ر ر ح .ف.ر ر اخلدمة
 ٠,٠  ٠,٥  ٠,١ ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠٠,٠  ١,٢  ٠,٠٠,٢  ٢,١  ١,٠ ١٠٠,٠  ٩٦,١ ٩٨,٧إمدادات مياه الشرب

الرعاية النهارية أو 
 مدرسة احلضانة

٠,٠  ٨,١  ٥,٧ ٠,٠  ١,١  ٠,٠٢,٧  ١٢,٨ ٤,٢١٢,٠ ٤٤,٠ ٤١,٩  ٩٥,٨  ٣٣,٩ ٣٧,٧ 

 ٠,٠  ٠,٥  ٠,٤ ٠,٠  ٠,٥  ٠,٠٠,٧  ٦,٥  ٥,٨٨,٢ ٤٦,٦ ٣٧,٧  ٩٤,٢  ٤٥,٨ ٥٣,٠ التعليم قبل املدرسي
 ٠,٠  ٠,٥  ٠,٩ ٠,٠  ٠,٦  ٠,٠٠,٧  ٨,٥  ٧,٥٩,٥ ٥٥,٣ ٤٤,٥  ٩٢,٥  ٣٥,١ ٤٤,٤ املدرسة االبتدائية
 ٠,٠  ٤,٤  ٣,٧ ٠,٠  ٦,٨  ٠,٠٦,٥  ٣٣,٠ ٠,٨٣٠,٧ ٣٤,٨ ٣٩,١  ٨٩,٢  ٢٠,٩ ٢٠,١ املدرسة الثانوية

العيادة الصحية أو 
 املستشفى

٠,٠  ٤,٦  ٣,٩ ٠,٠  ٤,٤  ٥,٠٣,٧  ٢٤,٠ ٥,٢٢٥,٧ ٤٦,١ ٤٠,٦  ٦٩,٨  ٢٠,٩ ٢٦,١ 

اجملمع األغذية أو 
 التجاري

٠,٠  ١,٧  ١,٧ ٠,٠  ١,١  ١,٧١,٤  ١٤,٤ ٢,٥١٤,٢ ٤١,١ ٢٧,٣  ٨٥,٨  ٤١,٦ ٥٥,٣ 

 ٠,٠  ٠,٥  ٠,٢ ٠,٨  ٠,٠  ٠,٠٠,٤  ٢,٣  ١,٧٢,٧ ١٢,١ ١٠,٤  ٩٧,٥  ٨٥,٠ ٨٦,٤ النقل العام
 ٠,٠  ٤,١  ٣,٥ ٠,٠  ٧,٠  ٥,٨٧,٤  ٤٦,٩ ٣٢,١٣٢,٤ ٣٢,٢ ٣٦,٦  ٦٢,١  ٩,٨ ٢٠,٢ مركز الشرطة

يق صاحل جلميع طر
 األحوال اجلوية

٠,٠  ٠,٠  ٠,١ ٠,٠  ٠,٦  ٠,٠٠,١  ٠,٠  ٠,٠٠,١  ٠,٠  ٠,٦ ١٠٠,٠  ٩٩,٤ ٩٩,٠ 

 .ي١١-٢أ إىل ١١-٢، اجلداول من ٢٠٠٥تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام   :املصدر
  ريفية  ر :دليل

  ريفية فقرية  .ف .ر  
  حضرية  ح  

 ٣٢اجلدول 
 األسر املعيشية حسب احلالة االجتماعية لرب األسرةالنسبة املئوية لتوزيع 

 اجملموع ربة األسرة أنثى رب األسرة ذكر احلالة االجتماعية
  ٣٨,٤  ٤٨,٣  ٢٩,٥ غري مرتبط

  ٢٧,٠  ١٢,٣  ٤٠,٠ ًمتزوج قانونا
  ١٦,٧  ١٤,٩  ١٨,٣ يف ارتباط عريف

  ٨,٢  ١٠,٣  ٦,٣ مرتبط يف عالقة تزاور
  ٩,٢  ١٣,٧  ٥,٢ منفصل/مطلق/أرمل
  .٧-١، اجلدول ٢٠٠٥تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام : املصدر
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  ١١الشكل 
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 ٣٣اجلدول 
 النسب املئوية لتوزيع حيازات األراضي حسب جنس أرباب األسر املعيشية

 اجملموع ربة األسرة األنثى رب األسرة الذكر حيازة األراضي
  ١٠٠  ٥٠,٦  ٤٩,٤  ال يوجد

  ١٠٠  ٤٦,٨  ٥٣,٢  فدان ١<
  ١٠٠  ٤٠,٣  ٥٩,٧  فدان ١,٩٩-١
  ١٠٠  ٨,٨  ٩١,٢  أفدنة ٣,٩٩-٢
  ١٠٠  ٢٠,٦  ٧٩,٤  أفدنة ٥,٩٩-٤
  ١٠٠  ٤٧,٦  ٥٢,٤  أفدنة+ ٦

  .٩-١، اجلدول ٢٠٠٥تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام : املصدر

 ١٢الشكل 
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 النسب املئوية لتوزيع حيازات األراضي حسب جنس رب األسرة املعيشية

 رب األسرة الذكر
 ة األنثىرب األسر

٥,٩٩-٤ أفدنة+٦ 
 أفدنة

٣,٩٩-٢
 أفدنة

١,٩٩ - ١
 فدان

 ال يوجد  فدان١< 
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 ٣٤اجلدول 
 ٢٠٠٦-١٩٩٧يف الفترة ) ا واملكتشفةاملبلغ عنه(االغتصاب واجلرائم اجلنسية 

 هتك العرض االغتصاب االعتداء اجلنسي الزنا باحملارم إفساد أنثى
اجملموعمكتشفمبلغ عنهمكتشفمبلغ عنهمكتشفمبلغ عنهمكتشفمبلغ عنهمكتشفمبلغ عنه السنة

٢١١  ١  ١  ٢٥  ٢٨  ٤٥  ٥٥  ٥  ٦  ٢٢  ٢٣ ١٩٩٧  
٢١٥  ٢  ٣  ٢١  ٣٥  ٣٦  ٥٤  ٥  ٥  ٢٥  ٢٩ ١٩٩٨  
٢٠٤  ٢  ٢  ١١  ٢٢  ٣٩  ٥٧  ٤  ٤  ٢٥  ٣٨ ١٩٩٩  
١٨١  ٢  ٢  ١٤  ٢١  ٣٥  ٥٠  ٣  ٤  ٢٢  ٢٨ ٢٠٠٠  
  ٢٢٤ صفر صفر  ١٨  ٢١  ٤٦  ٥٩  ٧  ٧  ٣٠  ٣٦ ٢٠٠١
٢٨٥  ٣  ٣  ٢١  ٢٩  ٥٦  ٧١  ١٢  ١٣  ٣٣  ٤٤ ٢٠٠٢  
  ١٦٠  صفر  صفر  ١٥  ١٧  ٢٧  ٤٢  ٥  ٥  ٢٢  ٢٧ ٢٠٠٣
٢٠٢  ١  ١  ١٤  ١٩  ٣٧  ٥٤  ٢  ٢  ٣١  ٤١ ٢٠٠٤  
  ٢٦٩ صفر صفر  ١٥  ٢٣  ٥٢  ٦٧  ١٣  ١٣  ٣٨  ٤٨ ٢٠٠٥
  ١٧٧ صفر صفر  ١٥  ٢١  ٣٣  ٤٢  ٢  ٢  ٢٨  ٣٤ ٢٠٠٦
 .املكتب املركزي لإلحصاء ومكتب السجالت اجلنائية: املصدر

     


