
CEDAW/C/JAM/Q/6-7  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
1 November 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

291111    281111    11-57504 (A) 
*1157504* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واخلمسون

      ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩نيويورك، 
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

  
  جامايكا    

وريني درس الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة تقريــر جامايكــا، املؤلــف مــن تقريريهــا الــد  
  ).CEDAW/C/JAM/6-7(عني السادس والسابع اجملّم

  
  حملة عامة    

بـشأن طبيعـة    ال سـيما  لدولة الطرف، و  ايرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد تقرير          - ١
ويرجى أيضا اإلشـارة إىل مـا إذا كـان التقريـر          .  مع املنظمات غري احلكومية    وحجم املشاورات 

  .كومةقد ُعرض على الربملان واعتمدته احل
الوضـــع القـــانوين التفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة واإلطـــار       

  واملؤسسي  التشريعي
يرجى بيان ما إذا كانت الدولـة الطـرف تعتـزم تعـديل احلكـم الـذي يـنص علـى عـدم                         - ٢

، )٦٥ و   ٦٤، الفقرتـان    CEDAW/C/JAM/6-7(التمييز يف ميثاق احلقوق واحلريـات األساسـية         
كأسـاس حمظـور للتمييـز،    ) “كـون الـشخص ذكـرا أو أنثـى      ”بـدال مـن     ( إدراج اجلـنس     بغرض

 من االتفاقية وتوسـيع نطاقـه ليـشمل كـال           ١وحتديد التمييز على أساس اجلنس متاشيا مع املادة         
ــا للمــادة      ــة واخلاصــة، وفق ــة العام ـــلب يف   ٢مــن اجلهــات الفاعل ــا طُ ــة، حــسب م  مــن االتفاقي

  ).٢٠، الفقرة CEDAW/C/JAM/CO/5(قة الصادرة عن اللجنة املالحظات اخلتامية الساب
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ــدريب مــنظم للقــضاة واحملــامني         - ٣ ــوفري ت ــدابري املتخــذة لت ــة حمــددة للت يرجــى تقــدمي أمثل
، CEDAW/C/JAM/6-7(واملــدعني العــامني علــى تطبيــق التــشريع الــوطين توافقــا مــع االتفاقيــة    

ويرجـى أيـضا تقـدمي أمثلـة علـى      .  عن اللجنةومتاشيا مع التوصيات العامة الصادرة) ٢٢الفقرة  
قضايا يف احملاكم احتج فيها أفراد بأحكام االتفاقية، حـسب مـا طُــلب يف املالحظـات اخلتاميـة                   

  ).٢٤، الفقرة CEDAW/C/JAM/CO/5(السابقة الصادرة عن اللجنة 
  

  اآللية الوطنية    
ــسنو        - ٤ ية ملكتــب شــؤون املــرأة   يرجــى حتديــد العــدد احلــايل مــن املــوظفني وامليزانيــة ال
)CEDAW/C/JAM/6-7 ــان ــة يف ضــوء     ) ٥٣ و ٤٣، الفقرت ــوارد كافي ــا إذا كانــت تلــك امل وم

ويرجـى أيـضا بيـان التـدابري املتخـذة لكفالـة أن يكمـل املكتـب أنـشطة              .  الواسـعة  والية املكتب 
  .، ال أن يكررهاالنسائيةاملنظمات غري احلكومية 

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

رجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتعزيــز فهــم واســتخدام التــدابري اخلاصــة  ي  - ٥
، حـسب   )٢٠٠٤(للجنة   ٢٥من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ملادة   من ا  ١للفقرة  املؤقتة، وفقا   

، CEDAW/C/JAM/CO/5(ما أُوِصـي به يف املالحظات اخلتاميـة الـسابقة الـصادرة عـن اللجنـة                
 إىل ٨٦ الفقـرات  أيـضا تقـدمي معلومـات عـن أثـر التـدابري املـشار إليهـا يف                   يرجـى ). ٢٨الفقرة  
 من التقرير، إىل جانب أمثلة إضافية للتدابري اخلاصة املؤقتة اليت اختذهتا الدولة الطـرف منـذ                 ٨٨

 لتعزيــز املــساواة الفعليــة أو املوضــوعية بــني الرجــل واملــرأة، وتعجيــل وتريهتــا، يف    ٢٠٠٧عــام 
  . جمال العمالةجماالت أخرى غري

  
  النماذج النمطية التقليدية    

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة من قبيـل احلمـالت واملبـادرات واملـشاريع                 - ٦
احملددة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للقضاء على االجتاهـات التمييزيـة الـيت تتـساهل مـع العنـف                   

خيص أدوار ومسؤوليات املـرأة والرجـل يف األسـرة          ضد املرأة، والنماذج النمطية التقليدية فيما       
، CEDAW/C/JAM/6-7( اإلعــالم وســائطويف اجملتمــع، ومــن بينــها الــصورة الــسلبية للمــرأة يف 

رؤيـة  ”ويف هذا الصدد، يرجـى وصـف أثـر اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة                ). ١٦٥ و   ١٦١ الفقرات
توعيـة عامـة    وتنفيـذ محلـة      عـداد إوالتقـدم احملـرز يف      ) ٤٤املرجع نفـسه، الفقـرة       (“٢٠٣٠عام  

  ).١٦٠املرجع نفسه، الفقرة  (ملكافحة التمييز
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  العنف ضد املرأة    
املرجـع نفـسه،    (يرجي بيان ما إذا كان العنف العائلي خيضع للمقاضاة حبكم املنـصب               - ٧

ــرة  ــشكاوى     ) ١٢٤الفق ــدد ال ــستكملة عــن ع ــات م ــدمي معلوم ــان   (وتق ــسه، الفقرت املرجــع نف
ملالحقات القـضائية واإلدانـات، وعـن األحكـام الـصادرة يف قـضايا العنـف                ، وا )١٨٠و   ١٧٥
يرجـى تقـدمي بيانـات مفـصلة حـسب جـنس الـضحايا وعمـرهم وعـن مـرتكيب تلـك                     و. العائلي
عـشرائهن أو   ويرجى بيان عدد النساء الالئي قتلن كل سـنة علـى أيـدي أزواجهـن أو                 . اجلرائم

  .٢٠٠٧ منذ عام أزواجهن السابقني
ى تقدمي معلومات إضافية عن اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف إلنـشاء مالجـئ               ويرج  - ٨

ــا      ــايف هلـ ــل الكـ ــوفري التمويـ ــائلي، وتـ ــحايا العنـــف العـ ــات ضـ ــساء والفتيـ ــسه،  (للنـ ــع نفـ املرجـ
 يف املنـاطق الريفيـة، وعـن مقـدار التمويـل الـذي تقدمـه الدولـة إىل                    مبـا يف ذلـك     ،)١٠٧ الفقرة

يت تـوفر امللجـأ واملـساعدة القانونيـة واالجتماعيـة والنفـسية ألولئـك               املنظمات غري احلكوميـة الـ     
 معلومات عـن اخلـدمات الـيت تقـدمها وحـدة مـساندة الـضحايا التابعـة                  راديإويرجى  . الضحايا

 االســتجواب أســاليبلــوزارة األمــن الــوطين، وعــن مــدى مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف تطبيــق  
  ).١٨٣ إىل ١٨١املرجع نفسه، الفقرات (جلنسي والتحقيق يف قضايا العنف العائلي وا

االغتـــصاب حـــاالت ويرجـــى تقـــدمي بيانـــات عـــن عـــدد احلـــاالت املبلـــغ عنـــها مـــن     - ٩
ويرجـى شـرح   . ٢٠٠٧واملالحقات القضائية وعن األحكام الصادرة على مرتكبيهـا منـذ عـام      

جلـرائم   فحـسب مبوجـب قـانون ا     األحـوال سبب معاقبة االغتصاب الزوجي يف عدد حمدود من         
ــسية  ، وهــي حينمــا يكــون  )١٧٨ و ١٢٩  و٧٠املرجــع نفــسه، الفقــرات  ( ٢٠٠٩لعــام اجلن

حينما تكون إجراءات الطالق جاريـة؛ أو حينمـا يكـون قـد صـدر أمـر                  الزوجان منفصلني؛ أو  
. حينمــا يكــون الــزوج مــصابا بعــدوى مــرض ينتقــل عــن طريــق اجلــنس    منــع ضــد الــزوج؛ أو

مـن ميثـاق   ) ٢ (١٣ املنصوص عليـه يف املـادة   شرط احلماية رث من أويرجى توضيح ما إذا كان   
 ٦٤املرجـع نفـسه، الفقـرات        (٢٠١١لعـام   ) التعديل الدسـتوري  (احلقوق واحلريات األساسية    

  .قانون اجلرائم اجلنسيةعلى  تعديالت منع إدخال أي) ١١٤  و٦٦إىل 
  

  االجتار بالنساء والفتيات واستغالل بغائهن    
انات مصنفة حسب اجلنس والـسن واجلنـسية عـن عـدد احلـاالت املبلـغ                يرجى تقدمي بي    - ١٠

االجتار بالبشر واملالحقات القـضائية وعـن األحكـام الـصادرة علـى مرتكبيهـا            حاالت  عنها من   
لـدعارة  ل للتـصدي  تقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري املتخذة  أيضاويرجى. ٢٠٠٨منذ عام   

  ). ١٩١املرجع نفسه، الفقرة (املتفشية يف الدولة الطرف 
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ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف إنــشاء ملجــأ      - ١١
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري  . لــضحايا االجتــار بالبــشر، وال ســيما النــساء والفتيــات 

مي املـشورة،    التأهيـل وتقـد    خـدمات  واملساعدة، مبـا يف ذلـك        الوقايةاملطبقة فيما خيص احلماية و    
 كانت تلك اخلدمات بتمويل من الدولـة، ومـا إذا كانـت املنظمـات            وعما إذا لضحايا االجتار،   

ويرجـى  . غري احلكومية اليت تقدم الدعم لضحايا االجتار تتلقى متويال كافيا من الدولـة الطـرف              
ــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر، وموار      ــة العمــل الوطني ــة فرق ــضا تقــدمي معلومــات عــن والي دهــا أي

  ).١٧٣ و ١٧٢املرجع نفسه، الفقرتان (وميزانيتها السنوية 
  

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف صنع القرار    
يف النــساء يف ضــوء العــدد املــنخفض للنــساء يف الربملــان وجملــس الــشيوخ والــوزيرات و  - ١٢

، يرجـى  )١٩٨ و ١٩٦ و   ١٩٥املرجـع نفـسه، الفقـرات       (املناصب القياديـة يف اخلدمـة العامـة         
ــاة الــسياسية   حتديــدشــرح ســبب عــدم إحــراز تقــدم كــبري يف     حــصص ملــشاركة املــرأة يف احلي

  ).١٩٧ و ٩٠املرجع نفسه، الفقرتان (والعامة 
  

  التعليم    
 حبـوث السـتطالع أسـباب ارتفـاع         ا إذا كانت الدولة الطرف جتـري أي       يرجى بيان م    - ١٣

 ١٢  و ٨  و ٧لبنـات مقارنـة بـالبنني يف الـصفوف           ا لـدى نسبة االنقطاع عن الدراسة واإلعادة      
ــاوت     ١٣ و ــة التفــ ــدابري ملعاجلــ ــستطلع تــ ــت تــ ــا إذا كانــ ــان   (، ومــ ــسه، الفقرتــ ــع نفــ املرجــ

  ).٢٤٩ و ٢٤٨
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز تنوع االختيـارات              - ١٤

جيع النساء والرجـال والبنـات والبـنني علـى          عن طريق تش  ) ٩٥املرجع نفسه، الفقرة    (التعليمية  
يرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية مـستكملة يف           . اختيار جماالت غري تقليدية للتعليم والتـدريب      

، مبــا يف ذلــك مــا خيــص مــشاركة املــرأة يف التعلــيم  )٢٣٧املرجــع نفــسه، الفقــرة (هــذا الــصدد 
  .والتدريب التقين واملهين

  
  العمالة    

خنفـاض مـشاركة    ال للتـصدي ومات إضـافية عـن التـدابري الـيت اختـذت            يرجى تقدمي معل    - ١٥
 النـساء مقارنـة بالرجـال، والتمييـز األفقـي           لـدى املرأة يف سوق العمل، وارتفاع معـدل البطالـة          

والرأسي يف سوق العمل، حيث تتركز النساء يف الوظـائف املنخفـضة األجـر ويقـل متثيلـهن يف                   
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 ٢٥٥  و٧٤  و٩املرجــع نفــسه، الفقــرات (طــاع اخلــاص املناصــب اإلداريــة، وال ســيما يف الق
  ).٢٦٩ إىل ٢٦٦  و٢٥٦ و

ــساوي للمــسؤوليات األســرية       - ١٦ ــع غــري املت ــى ضــوء التوزي ــرة   (وعل ــسه، الفق املرجــع نف
  : ، يرجى بيان ما يلي)٢٦٢

 ترتيبـات عمـل مرنـة لتيـسري التوفيـق بـني مـسؤوليات               اعتمـاد التقدم احملـرز يف       )أ(  
وما إذا كانـت تلـك الترتيبـات متاحـة          ) ٢٦١  و ٢٥٨املرجع نفسه، الفقرتان    (العمل واألسرة   

  لآلباء أيضا؛ 
ما إذا كانت الدولـة الطـرف تعتـزم اسـتحداث إجـازة أبـوة أو إجـازة والديـة                      )ب(  

  .خاصة غري قابلة للتحويل وميكن املشاركة فيها بني األم واألب
 يف اعتمــاد تــشريع حيظــر التحــرش  يرجــى بيــان التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف    - ١٧

  ).١٣٩  و١١٥  و٧٦املرجع نفسه، الفقرات (اجلنسي يف أماكن العمل 
  

  الصحة    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتخفيض املعـدل املرتفـع حلمـل املراهقـات،                - ١٨

تثقيـف  ال إدراجاحلمـل امليـسورة الكلفـة و      ل منـع    ئوسـا مبا يف ذلك توفري إمكانية احلصول علـى         
 ٩٣املرجـع نفـسه، الفقـرات    (بشأن الـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة يف املنـاهج املدرسـية               

، وكفالة إتاحـة خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة جلميـع النـساء                )٢٩١  و ٢٨٤  و ٢٧٢ و
، مبــا يف )٢٧٨  و٢٧٧  و١٠٣  و١٠١املرجــع نفــسه، الفقــرات (والفتيــات علــى حنــو مالئــم 

ويرجـى أيـضا بيـان مـا إذا كانـت           .  املناطق الريفية والنـساء والفتيـات املعوقـات         يف النساءذلك  
 مـن قـانون اجلـرائم ضـد األشـخاص، بغـرض          ٧٣ و   ٧٢ املادتنيالدولة الطرف تنظر يف تعديل      

إزالة جترمي اإلجهاض يف حاالت معينة ومتكـني املـرأة مـن جتنـب حـاالت احلمـل غـري املرغـوب                    
  ).٢٨١  و١٠٢املرجع نفسه، الفقرتان (هاض غري اآلمن فيه بدون اللجوء إىل اإلج

 مستكملة عن أثر التدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة               معلوماتيرجى تقدمي     - ١٩
  ).٢٩١ إىل ٢٨٣املرجع نفسه، الفقرات (اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية

  
  فئات النساء احملرومات    

ــة الطــرف قــد علقــت اإلعــادة القــسرية لالجــئني   يرجــي توضــيح مــا إذا كانــت الد   - ٢٠ ول
 آليـات فعالـة لـضمان التعـرف علـى           هنـاك اهلايتيني، مبن فيهم النساء والفتيات، ومـا إذا كانـت           

النساء والفتيات ذوات االحتياجات اخلاصـة أو حـاالت الـضعف املعينـة، مثـل النـساء احلوامـل                   
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نات والفتيـات غـري املتزوجـات      ساء املـس  أو املرضعات، واألطفال غري املصحوبني بذويهم، والنـ       
طر االستغالل اجلنسي، ولتخفيف األخطـار املتـصلة باحلمايـة          خل هن عرضة بدرجة أكرب   ي  ئالال
  .االحتياجات اإلنسانية ألولئك الالجئني قبل أية إعادة قسرية أو
  

  الزواج والعالقات األسرية    
بالعمـل دون إبطـاء علـى       جنـة   يرجى شرح سبب عدم تنفيذ الدولة الطـرف توصـية الل            - ٢١

ــزواج إىل     ــسن الــــ ــد األدىن لــــ ــع احلــــ ــات و   ١٨رفــــ ــن الفتيــــ ــل مــــ ــا لكــــ ــان عامــــ  الفتيــــ
)CEDAW/C/JAM/CO/5٤٠ ، الفقرة.(  
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