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  متهيد  - أوالً  

  مقدمة  - ألف  
، تقريرا موحدا يضم التقارير الرابع واخلامس       ٢٠٠٩قدمت حكومة أوغندا، يف عام        -١

  .قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوالسادس والسابع عن تنفيذ اتفاقية ال
وقد نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف هذا التقرير اجلامع لكنه طلب إيـضاحات                 -٢

حول بعض القضايا يف جماالت الصحة والتعليم والوصول إىل املـوارد اإلنتاجيـة والعمالـة        
  .وقضايا أخرى متصلة هبا

  املنهجية  -باء   
مة يف هذا التقرير هي مثرة مشاورات واسعة أجريت بشأن القضايا           واملعلومات املقد   -٣

الرابـع  الذي يضم التقارير    قبل الدورة خبصوص التقرير املرحلي      ملا  اليت أثارها الفريق العامل     
 فقد شرع يف إجراء     .(CEDAW/C/UGA/Q/7)واخلامس والسادس والسابع جلمهورية أوغندا      

كما استشريت منظمات اجملتمـع     . وكاالت املختصة  مع الوزارات واإلدارات وال    مشاورات
وجرى خالل هذه املشاورات استعراض     . املدين، مبا فيها منظمات غري حكومية معنية باملرأة       

الوثائق اليت نشرهتا الوزارات واملنظمات غري احلكومية املعنية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على             
فة إىل ذلك، مقابالت شفوية مع املـسؤولني        وأجريت، إضا . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

  .املضطلعني مباشرة بتنفيذ االتفاقية
وتتبع الردود املقدمة يف التقرير تسلسل بنود قائمة املسائل اليت قدمها الفريق العامل               -٤

  .التابع للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة

  الردود على قائمة املسائل  -ثانياً   

  نبذة عامة  -ألف   
   )١((CEDAW/C/UGA/Q/7) من قائمة املسائل ١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

شرعت وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية، وهي الوكالة املنـسقة             -٥
جلميع اجلهات املعنية اليت تضطلع بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،    

__________ 

 .(CEDAW/C/UGA/Q/7)الرجوع إىل قائمة املسائل لالطالع على صيغة األسئلة، يرجى  )١(
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للرد على التعليقات املثارة خبصوص التقرير الدوري الثالث وإلعداد التقرير      يف عملية تشاورية    
  .املرحلي القطري الرابع

  :وكانت للعملية التشاورية أربعة أهداف رئيسية  -٦
اطالع اجلهات املعنية على توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد             )أ(  

  لث؛املرأة خبصوص التقرير املرحلي القطري الثا
استعراض التقدم احملرز منذ تقدمي التقرير املرحلي القطري الثالث، ومجـع             )ب(  

  معلومات للتقرير املرحلي القطري الرابع؛
وضع الصيغة النهائية ملشروع خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ ورصد اتفاقية     )ج(  

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف أوغندا؛
     ات بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            تقاسم اخلرب   )د(  
  .ضد املرأة

  :وقد متخضت املشاورات عن األمور التالية  -٧
اعتماد توصيات واستراتيجيات لتعزيز تنفيذ ورصد اتفاقية القـضاء علـى             )أ(  

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف أوغندا؛
 األوىل بشأن تنفيذ ورصـد اتفاقيـة        صياغة واعتماد خطة العمل الوطنية      )ب(  

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف أوغندا؛
  .مجع معلومات للتقرير املرحلي القطري الرابع  )ج(  

وتضمنت املشاورات القائمة على املشاركة عرضاً ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع             -٨
  .(CEDAW/C/UGA/3)الث ألوغندا أشكال التمييز ضد املرأة ونشر التقرير الدوري الث

 مـع   ٢٠٠٦نوفمرب  /ومت نشر التقرير وإجراء املشاورات يف كمباال يف تشرين الثاين           -٩
املسؤولني احلكوميني واألوساط األكادميية والشركاء يف التنمية ومنظمات اجملتمـع املـدين            

  .الوطنية، مبا فيها املنظمات النسائية
ة التشاورية الوطنية من الوزارات املكلفة بتنفيذ أحكـام   واختري املشاركون يف العملي     -١٠

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي وزارة العدل والشؤون الدستورية؛             
ووزارة الصحة؛ ووزارة التعليم والرياضة؛ ووزارة املالية والتخطيط والتنميـة االقتـصادية؛            

 الزعماء  وحضر العملية التشاورية أيضاً   .  االجتماعية ووزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية    
  .السياسيون واملوظفون الفنيون على مجيع املستويات

 حلقة عمل استشارية وطنية ألعضاء مـن الربملـان   ٢٠٠٨سبتمرب /ونظمت يف أيلول   -١١
. عيـة ميثلون خمتلف جلان دورات الربملان، مبا فيها جلنة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتما            
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وعملت وزارة شؤون اجلنسني    . وأتاحت املشاورات مع أعضاء الربملان توفري إسهامات سياسية       
 على حنو وثيق مع اجلمعية الربملانية األوغندية للمرأة ونظمـت  والعمل والتنمية االجتماعية أيضاً   

ان ونظرت حلقات العمل فيما إذا ك     . ثالث حلقات عمل مع عينة متثل جمموع أعضاء الربملان        
  .قد مت بلوغ املعايري الدنيا للمساواة بني اجلنسني املنصوص عليها مبوجب االتفاقية

 مشاورات إقليميـة يف     ٢٠٠٧ديسمرب  /وإضافة إىل ذلك، أجريت يف كانون األول        -١٢
  . مقاطعة٢٤كل من املنطقتني الشمالية والشرقية، شاركت فيها اجلهات املعنية من 

اورات إقليمية بشأن وضع خطة العمل الوطنية لتنفيذ        ويسرت اليونيسيف ثالث مش     -١٣
  .ورصد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ومل يتيسر ترمجة املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري              -١٤
ية الرئيسية، وذلـك    ضد املرأة عقب النظر يف التقرير املرحلي القطري الثالث إىل اللغات احملل           

 حملية، وهناك حاجـة إىل      إثنية/ مجاعة لغوية  ٦٥فتوجد يف أوغندا    . بسبب عدم كفاية املوارد   
ومع ذلك، أتاحت املشاورات    . قدر كبري من املوارد لترمجة املعلومات إىل مجيع تلك اللغات         

 ورجـال   اليت أجريت مع خمتلف اجلهات املعنية باألمر، وخباصة مع املسؤولني احلكـوميني           
السياسة، إجياد وعي بشأن اخلطوات املطلوب القيام هبا لضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف              

  .القانون ويف الواقع على السواء

   من قائمة املسائل ٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 إن وحدات التخطيط التابعة للوزارات املختصة مسؤولة عن إنتاج بيانـات مبوبـة              -١٥

حبسب اجلنس تتناول الصحة، والتعليم، والوصول إىل املوارد اإلنتاجية، والعمالة، وغريها من            
وتقوم وحدات التخطيط أيضاً بتنسيق مجع بيانـات مبوبـة حبـسب اجلـنس              . القطاعات

للقطاعات والتوفيق بينها وبني البيانات املتوفرة لدى مكتب اإلحصاءات األوغندي، هبـدف            
  .م أداء القطاعات، والتخطيط، وصياغة السياساتتوجيه عمليات تقيي

 حتديث للبيانات اإلحصائية املبوبة حبسب اجلنس املتعلقة باجملاالت         ١ويرد يف التذييل      -١٦
  .الرئيسية لالتفاقية

واختذت الدولة الطرف خطوات للقيام بعملية منتظمة جلمع وحتليل البيانـات مـن               -١٧
ومكتب اإلحصاءات األوغندي هو جهاز حكومي      . سأجل إنتاج بيانات مبوبة حبسب اجلن     

، وأسندت إليه والية ضـمان      ١٩٩٨شبه مستقل ذاتيا، أنشئ مبوجب قانون برملاين يف عام          
إنتاج إحصاءات رمسية جيدة النوعية والتوقيت، وتنسيق النظام اإلحصائي الوطين ورصـده            

حملل /وغندي بإحصائي ، استعان مكتب اإلحصاءات األ    ٢٠١٠ويف عام   . )٢(واإلشراف عليه 
وتعد . معين بشؤون اجلنسني لتعزيز قدرة اجلهاز على مجع البيانات املتعلقة باجلنسني وحتليلها           

__________ 

 .مكتب اإلحصاءات األوغندي) ٥:٢٠٠٨(وقائع وأرقام عن اجلنسني  )٢(
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الدولة الطرف بيانات مبوبة حبسب اجلنس بشأن الفئات احملرومة، وال سيما النساء الريفيات،             
قصاءات وطنية مثـل    والنساء املسنات، والنساء املعوقات، والنساء الالجئات، من خالل است        

االستقصاءات الدميغرافية والصحية األوغندية، واالستقصاء الوطين األوغندي بشأن اإلسكان،         
  .واإلحصاء األوغندي للسكان واإلسكان

فعلى سبيل املثال، استند التقرير التحليلي بـشأن نـوع اجلـنس والفئـات ذات                 -١٨
، إىل اإلحصاء األوغنـدي     ٢٠٠٦ر  أكتوب/االهتمامات اخلاصة، الذي أعد يف تشرين األول      

  .)٣(٢٠٠٢للسكان واإلسكان لعام 

  الوضع القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي  - باء  

   من قائمة املسائل٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
قامت الدولة الطرف تدرجيياً بتحويل أحكام االتفاقية، على الصعيد الداخلي لديها،             -١٩
وقد مت حتقيق ذلك بفـضل     . ىل قوانني متكينية أصبحت اآلن قابلة للتطبيق يف احملاكم الوطنية         إ

اجلهود املتضافرة اليت بذهلا العديد من اجلهات صاحبة املـصلحة املـشاركة يف املـشاورات       
وتـشمل الـوزارات    . الدعوية واملناقشات وعمليات التوعية بشأن املساواة بني اجلنـسني        

اط هبا القيام بتلك املهمة وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنميـة االجتماعيـة،            املشاركة املن 
ووزارة العدل والشؤون الدستورية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والرياضة، فضالً عـن            
جلان الدورات الربملانية، واجلمعية الربملانية األوغندية للمرأة، وزعماء املقاطعات، والزعمـاء           

قافيني، واملنظمات غري احلكومية النسائية، ومنظمات اجملتمع املدين، ومجعيـات          الدينيني والث 
  .القطاع اخلاص، واألوساط األكادميية، ووسائط اإلعالم

، سن القـوانني التاليـة الـيت تـستجيب     ١٩٩٥ومت، منذ إعالن الدستور يف عام     -٢٠
  :الحتياجات اجلنسني

 التملك حيث تعترب املوافقة الزوجية      قانون األراضي وتعديالته، ويكفل القانون حق      •
  قبل أي معاملة متعلقة باألراضي اخلاصة بالزوجية؛شرطاً

: ، الذي يوفر للمرأة حقوق األمومـة      )٢٠٠٦(قوانني العمل، ومنها قانون العمالة       •
وحيظـر  .  أيام عمـل   ٣ يوم عمل، وللرجل إجازة أبوة ملدة        ٦٠إجازة أمومة ملدة    

 سي؛القانون أيضاً التحرش اجلن

 الذي حيظر إفساد الفتيات والفتيان؛) تعديل(قانون العقوبات  •

 ، الذي جيرِّم العنف املرتيل يف إطار مرتيل؛)٢٠١٠(٣قانون العنف املرتيل  •
__________ 

 اإلحصاء األوغندي للسكان    -، تقرير حتليلي    )٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول (مكتب اإلحصاءات األوغندي     )٣(
 .٢٠٠٢واإلسكان لعام 
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، الذي جيرم فعل تـشويه      )٢٠١٠(٥شويه األعضاء التناسلية لإلناث     قانون حظر ت   •
 األعضاء التناسلية لإلناث؛

، الذي حيظر االجتار باألشخاص، مبن فيهم       )٢٠١٠(قانون منع االجتار باألشخاص      •
 األطفال، لغرض الكسب واالستغالل؛

، الذي جيرم االستغالل اجلنسي للمرأة خالل       )٢٠١٠(قانون احملكمة اجلنائية الدولية      •
  .حاالت الرتاع

وتعكف الدولة الطرف على سن قانون الزواج والطالق والقانون املتعلق بفـريوس              -٢١
ومتت قراءة مشروعي القانونني يف الربملـان،       ). الوقاية واملراقبة (اإليدز  /بشريةالنقص املناعة   

ومها معروضان اآلن على اللجنة الربملانية املعنية بالشؤون القانونية والربملانية، واللجنة الربملانية            
  .اإليدز، على التوايل، إلجراء املزيد من املشاورات/ةاملعنية بفريوس نقص املناعة البشري

    التمييـز، املعـرف    ) ١٩٩٥(من الدستور   ) ٣(٢١وعالوة على ذلك، حتظر املادة        -٢٢
توفري معاملة خمتلفة ألشخاص خمتلفني، تعزى، كليا أو جزئيا، إىل توصيف كـل             : "كما يلي 

منهم حبسب اجلنس أو العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو القبيلة أو النسب أو العقيـدة أو                  
  ".ة االجتماعية أو االقتصادية، أو الرأي السياسي، أو اإلعاقةالدين أو املكان

وهذا التعريف واسع وال يشمل خمتلف أشكال التمييز احملددة والفريدة اليت تواجهها              -٢٣
وقد أزيلت هذه الثغرة بإقرار تشريعات متكينيـة        . املرأة يف اجملتمع مقابل نظرائها من الذكور      

  .ضد املرأة والفتاةتغطي أشكاال حمددة من التمييز 
ومثة عوامل متعددة تعوق حتقيق مساواة فعلية جتاه التشريع، وهي عوامل ناشئة عن               -٢٤

ومتيل املمارسـات الثقافيـة     . إنفاذ نظام قانوين مزدوج مؤلف من قوانني نظامية وعرفية معاً         
جيـة األساسـية    والتقاليد األبوية إىل حرمان املرأة، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع املوارد اإلنتا          

  .للوصول إىل العدالة

   من قائمة املسائل ٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 ٢٠٠٣ديـسمرب   /طُرح مشروع قانون العالقات املرتلية يف الربملان يف كانون األول           -٢٥

 إلجراء املزيد من املشاورات بغية التوصل إىل توافـق آراء بـشأن             ٢٠٠٥وُسحب يف عام    
مثل تعدد الزوجات، وحقوق احليـاة الزوجيـة، واملـساكنة،          " (ثرية للخالف امل"القضايا  

ّسم مشروع القانون إىل    ويف أعقاب املشاورات، قُ   ). وممتلكات الزوجية، وسن الزواج، واملهر    
جزأين، مها مشروع قانون الـزواج والطـالق، ومـشروع إدارة األحـوال الشخـصية               

  .ن مشروع قانون العالقات املرتلية مل يعد موجوداًوبالتايل، فإ. احملاكم الشرعية/للمسلمني
ويهدف مشروع قانون الزواج والطالق إىل تعزيز القانون املتعلق بالزواج املـدين،              -٢٦

والزواج املسيحي، والزواج اهلندوسي، والزواج البهائي، والزواج العريف، وينص، فيما يتعلق           
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      والواجبات الزوجية، ويعتـرف باملـساكنة     جبميع أنواع الزجيات املعترف هبا، على احلقوق        
  .فيما يتعلق حبقوق امللكية، واالنفصال، والطالق وعواقبه، ومسائل أخرى متصلة بذلك

وأجريت ملشروع قانون الزواج والطالق قراءة للمـرة األوىل يف الـدورة الثامنـة                -٢٧
انونية والربملانية ملزيد مـن     للربملان؛ وهو معروض حاليا على جلنة الدورة املعنية بالشؤون الق         

  .التشاور مع أصحاب املصلحة
ويعترب مشروع قانون الزواج والطالق الزنا أحد األسباب اليت تربر احنالل الـزواج               -٢٨

  .على حنو ال رجوع فيه، وينطبق ذلك على الزوج والزوجة على السواء
وهو ال يـزال    . عملوثيقة  ) أحكام متنوعة (ويعترب مشروع قانون اجلرائم اجلنسية        -٢٩

ودجمت بعض مواد مشروع قـانون      . خيضع ملشاورات، وبالتايل، مل يعرض بعد على الربملان       
اجلرائم اجلنسية يف قانون تعديل قانون العقوبات وقانون العنف املرتيل، اللذين حيظران اإلفساد       

 قانون اجلـرائم    ومل تبق بالدرجة األوىل، يف مشروع     . والعنف يف اإلطار املرتيل، على التوايل     
  .اجلنسية، سوى اجلوانب اإلجرائية للمحاكمات املتعلقة باجلرائم اجلنسية

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  الفقر  -١  
بّين التحليل املتعلق بنوع اجلنس يف بيانات االستقصاء األوغندي لألسـر املعيـشية               -٣٠

أن األسـر   ) ٢٠٠٣الية والتخطيط والتنمية االقتـصادية،      وزارة امل  (٢٠٠٣-١٩٩٩للفترة  
املعيشية اليت تعوهلا امرأة ممثلة بشكل غري متناسب فيما بني الفئات اليت تعيش يف حالة مـن                 

وبني التحليـل كـذلك أن األسـر        . )٤(الفقر املزمن، واألسر املعيشية املنتقلة إىل حالة الفقر       
رملة ومتزوجة تكون عرضة بشكل خـاص للفقـر يف أي   مت/املعيشية اليت تعوهلا امرأة مطلقة   

  .وقت معني

__________ 

، الالمساواة بني اجلنسني يف     )٢٤-٢٣: ٢٠٠٦أغسطس  /آب(وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية       )٤(
 .وضعها وأسباهبا وآثارها: أوغندا
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  مبوباً حسب احلالة الزوجية وجنس رب األسرة املعيشية: مستوى الفقر
  األسر املعيشية اليت تعوهلا امرأة  األسر املعيشية اليت يعوهلا رجل

  اجملموع  عاجملمو  متزوجة  مترملة  مطلقة متزوجة  غري  اجملموع  متزوج  مترمل  مطلق  غري متزوج  

٥٦,٤ ٪٥٦,٢  ٪٦٢,٦ ٪٥٤,٦  ٪٥٣,٣  ٪٣٠,٦  ٪٥٦,٥ ٪٤٩,٢  ٪٤٨,٠  ٪٥٧,٢  ٪٤٤,٦  ١٩٩٢٪ 
٣٦,١ ٪٣٨,٥  ٪٠,٤ ٪٢٧,٧  ٪٤٣,٦  ٪١٧,٩  ٪٣٢,٥ ٪٢٦,٦  ٪١٩,٩  ٪٣٣,١  ٪١٧,٤  ١٩٩٩٪ 
٢٠٠٣                        
 ٪٣٨,٨ ٪٤٤,٦  ٪٤٨,٠ ٪٣٢,١  ٪٤١,١  ٪١٢,٤  ٪٧,٦ ٪٣٨,٧ ٪٣٤,٩٥  ٪٣٨,٠  ٪١٨,٤  اجملموع
٢٠٠٣                        
    ٤٤,٦  ٪٤٨,٠ ٪٣٨,٧  ٪٤٦,٢  ٪١٩,١  ٪٤١,٠ ٪٤٤,٣  ٪٣٧,٩  ٪٤١,٢  ٪٢٥,٥  ريفية

٢٠٠٣                        
   ٪١٣,٣  ٪١٥,٢ ٪١٦,٤  ٪١١,١  ٪٤,٥  ٪١١,٦  ٪٧,٣ ٪١١,٨٥  ٪١٢,٢  ٪٥,٣  حضرية

أكثر من أسر معيشية يعوهلا رجل      )  يف املائة  ٣٨,٩(وهناك أسر معيشية تعوهلا امرأة        -٣١
ويبني اجلدول أعاله أن األسر املعيشية اليت تعوهلـا         . عيش حتت خط الفقر   ت)  يف املائة  ٣٢,٨(

  .امرأة هي جمموعة فقرية وضعيفة على وجه االحتمال

  معرفة القراءة والكتابة  -٢  
   )٥(مستوى معرفة القراءة والكتابة حبسب السن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 السن

__________ 

 .منظور جنساين - ٢٠٠٦نتائج رئيسية مستمدة من االستقصاء الدميغرايف والصحي األوغندي لعام  )٥(

أربع من كل عـشر نـساء
أوغنديات تقريباً ال يعـرفن     
القراءة مقارنة بأقل من رجلني     
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  الوصول إىل العدالة  -٣  
التحديات اجلسيمة اليت تواجهها املرأة يف سعيها إىل الوصول         تربز خطة التنمية الوطنية       -٣٢

فاحلواجز اليت تواجهها املرأة يف الوصول إىل العدالة أكثر من تلك اليت يواجههـا              . "إىل العدالة 
ويرجع سبب ذلك إىل أن مستوى األمية لديها أعلى من مثيله لدى الرجل وإىل أهنـا                . الرجل

وقها، وإن قدرهتا احملدودة على احلركة وفقرهـا جيعـالن مـن            حبق. تفتقر إىل معلومات تتعلق   
 .(NDP 2010/11-2014/15:291)" الصعب عليها الوصول إىل املؤسسات واخلدمات القانونية

ويبني استعراض للوثائق املتوفرة بشأن نوع اجلنس والوصول إىل العدالة يف أوغنـدا               -٣٣
لقائمة أمام الوصول إىل العدالـة بـني        مقارنة للحواجز ا   )٦()٢٧-٢٦: ٢٠٠٢مارس  /آذار(

وتشمل احلواجز القوانني احملايدة من حيث نوع اجلنس والقوانني املتحيزة من           . الرجل واملرأة 
حيث نوع اجلنس والعمليات غري احلساسة لنوع اجلنس يف احملـاكم والـنظم القـضائية،               

يقدر العنف القائم على    و. وتصورات اجملتمع اليت تتغاضى عن العنف القائم على نوع اجلنس         
 يف املائة فيمـا يتعلـق   ٢٠ يف املائة فيما يتعلق باإلناث، مقارنة بنسبة ٦٨نوع اجلنس بنسبة   

 مـستويات   ٢ويبني التذييل   ). ٢٠٠٩االستقصاء الدميغرايف والصحي األوغندي     (بالذكور  
  . العنف القائم على نوع اجلنس يف الزواج

  ب على هذه التحدياتاالستراتيجيات املوضوعة للتغل  -٤  
 برامج للقضاء على الفقر، مثل برنامج اخلـدمات املاليـة           ٢٠٠١أعدت منذ عام      -٣٤

وييسر مركز دعم التمويل الصغري احملدود حصول األوغنديني النشطني واملنتجني على           . الريفية
ويوفر املركـز   . خدمات مالية وخدمات لتنمية األعمال ميسورة الكلفة ومستدامة ومناسبة        

خدمات للمنظمات التعاونية لالدخار واالئتمان وللمؤسسات التعاونية اجلهوية، وتقوم هذه          
ويوفر . املنظمات واملؤسسات، هي األخرى، بتوفري فرص احلصول على اخلدمات ألعضائها         

املركز منتجاً مالياً خاصاً للفئات ذات االهتمامات اخلاصة اليت تـشمل النـساء والـشباب               
  .عاقة، فضالً عن األشخاص املسننيواألشخاص ذوي اإل

وأعدت، يف إطار التعليم االبتدائي الشامل والتعليم الثـانوي الـشامل والتعلـيم                -٣٥
والتدريب يف اجملالني التقين واملهين والربنامج العملي حملو األمية لدى البالغني، برامج ملعاجلـة              

 التقين واملهين هو برنامج يلي مرحلـة  والتعليم والتدريب يف اجملالني   . مستويات األمية املرتفعة  
الدراسة االبتدائية والقصد منه زيادة خيارات األعمال املتاحة للفتيات والفتيان الذين خيتارون            

وهناك قوانني تستجيب للشواغل اجلنسانية، مثل قـانون العنـف املـرتيل            . التدريب املهين 
، قد وضـعت حلمايـة      )٢٠١٠(وقانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       ) ٢٠١٠(

وهناك مؤسسات إدارية، مثـل     . حقوق النساء والفتيات وزيادة إمكانية وصوهلن إىل العدالة       
__________ 

 العدالة يف   قطاع القانون والنظام يف جمال العدالة، استعراض للوثائق املتوفرة بشأن نوع اجلنس والوصول إىل              )٦(
 .٢٠٠٢مارس /أوغندا، آذار
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وحدات محاية األسرة والطفل يف مجيع خمافر الشرطة، متاحة للنساء والفتيات بغية معاجلـة              
  .القضايا املتعلقة باألسرة واألطفال

تلقى الدعم من الشركاء يف التنمية، تكمل جهود        وإن منظمات اجملتمع املدين، اليت ت       -٣٦
احلكومة الرامية إىل إجياد وعي لدى فئات اجملتمع بشأن حقوقها والتزاماهتا القانونية، وتعليمها            

وتوفر بعض منظمات اجملتمع املدين أيـضاً خـدمات         . طريقة التماس العدالة والوصول إليها    
 احلد األدىن من االختناقات املالية اليت تعيق الوصول         معونة قانونية جمانية هتدف إىل التقليل إىل      

  .إىل العدالة
وتسلّم خطة التنمية الوطنية بأمهية الوصول إىل العدالة وقد خططت برامج لتـوفري               -٣٧

  .خدمات املعونة القانونية وشبه القانونية

   من قائمة املسائل ٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وتتألف اللجنة  . ٢٠٠٩/٢٠١٠تكافؤ الفرص عمليات يف السنة املالية       أطلقت جلنة     -٣٨

 معينني ملدة مخس سنوات، قابلة للتجديد مـرة         - ثالث نساء ورجلني     -من مخسة أعضاء    
  .وترأس اللجنة امرأة. واحدة
وقـد  . وهناك عمليات جارية إلنشاء أمانة كاملة األهلية للجنة تكـافؤ الفـرص             -٣٩

 بشأن  ٢٠١٢-٢٠٠٩ات تعريف وتوجيه وخبطة عمل مخسية للفترة        اضطلعت اللجنة بعملي  
غري أن اللجنة تلقت بالفعل شكاوى ال ميكن معاجلتـها إال           . التخطيط االستراتيجي والتنمية  

وتكمل اللجنة الدائمة الربملانية املعنيـة      . بعد خلق وعي ووضع أنظمة لتوجيه عمليات اللجنة       
  . على التمييز يف اجملتمعبتكافؤ الفرص العمل املتعلق بالقضاء

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة  - جيم  

   من قائمة املسائل ٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 والعمل والتنمية االجتماعية اآلليـة الوطنيـة لتحقيـق          شؤون اجلنسني تعترب وزارة     -٤٠

هلادفة إىل تعزيز املساواة بـني      وهي تنسق مجيع اآلليات ا    . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
وتضطلع مديرية الشؤون اجلنسانية والتنمية اجملتمعية باملسؤولية الرئيسية عن قيـادة           . اجلنسني

وتشارك الوزارة يف صياغة الـسياسات      . عملية تعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة      
لية تعميم املنظور اجلنساين    وقد أنيطت هبا مسؤو   . العامة من خالل هيئات ومؤسسات خمتلفة     

يف خطط التنمية الوطنية، والوزارات القطاعية، واحلكومة احمللية، واخلطط االستثمارية، فضالً           
  .عن إطار التعاون القطري مع وكاالت األمم املتحدة

وهذا الترتيـب يتـيح   . ويدير الوزارة على مستوى جملس الوزراء وزير ووزير دولة   -٤١
  .نية يف جملس الوزراء، وهو أعلى هيئة تتخذ القرارات يف احلكومةمتثيل اآللية الوط
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 ورفع مستوى شعبة الشؤون اجلنسانية      ٢٠٠٨وأعيد تشكيل هيكل الوزارة يف عام         -٤٢
وازداد عدد خرباء الـشؤون     . فأصبحت إدارة كاملة األهلية للشؤون اجلنسانية وشؤون املرأة       

 خـبرياً يف    ١٣ إىل   ٢٠٠٤ خرباء يف عام     ٧ة من   اجلنسانية الذين استكمل هبم موظفو اإلدار     
ولدى الوزارة صلة   .  يف املائة من املستوى األمثل لعدد موظفيها       ٧٦، أي بنسبة    ٢٠٠٩عام  

تقنية باحلكومة احمللية وهي مسؤولة عن التوجيه التقين والسياسايت الشامل للدوائر االجتماعية            
ويبني اجلدول الوارد أدناه موجز ميزانيـة       . ةوإدارات التنمية االجتماعية على مستوى املقاطع     

  .تقديرية للوزارة
   )٧(أُطر ميزانية وجيزة لوزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية حبسب القطاعات

  )التقديرات مبليارات الشلنات األوغندية(
  ٢٠١٢/٢٠١٣  ٢٠١١/٢٠١٢  ٢٠١٠/٢٠١١  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  الوظيفة

  ٣ ٧٤٨  ٢ ٢١٣  ٣ ٤٢٥  ٢ ٩٧٠  غري متاح  جلنساين واحلقوقتعميم املنظور ا
  ٣ ٤٧٤  ٢ ٣٤٢  ١ ٩٢٣  ٢ ٣٥٥  ٠,٧٧٧  تعزيز العمل واإلنتاجية والعمالة

  ١١ ٢٨٤  ١٠ ٠٣٣  ٨ ٢٣٥  ٥ ٢١٤  غري متاح احلماية االجتماعية للفئات الضعيفة
  ٣٩ ٧٣٥  ٣٢ ١٠٠  ٢٦ ٢٤٦  ٢٧ ٣٠٣  غري متاح والدعمخدمات السياسة والتخطيط 

  ١٣ ٦٠٨  ١٠ ٤٠٥  ٨ ١٦٨  ٥ ١٦٨  ٤ ٤٣٤   اجملتمع ومتكينهتعبئة

   من قائمة املسائل٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تعد خطة العمل الوطنية لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                -٤٣

فاقية  أول خطة عمل من نوعها منذ أن صدقت أوغندا على االت           ٢٠١٠-٢٠٠٧املرأة للفترة   
وتعكس اخلطة التزام أوغندا بتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، كمـا هـو             . ١٩٨٥يف عام   

  .منصوص عليه يف االتفاقية
أما خطة العمل الوطنية املعنية باملرأة، القائمة على منهاج عمل بيجني بشأن املـرأة،                -٤٤

  :ية، وهيفإهنا تركز على مخسة أهداف استراتيجية تتوافق مع أحكام االتفاق
  إطار السياسة القانونية والقيادة؛  )أ(  
  التمكني االقتصادي االجتماعي؛  )ب(  
  احلقوق واملسؤوليات اخلاصة بالصحة اإلجنابية؛  )ج(  
  تعليم الفتيات؛  )د(  
  .بناء السلم وحل املنازعات والتحرر من العنف  )ه(  

__________ 

، إطار ميزانيـة قطاعيـة للتنميـة    ٢٠١٠أبريل /وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية، نيسان       )٧(
 .٢٠١٢/١٣-٢٠١٠/١١االجتماعية 
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 املذكورتني خالل وعلى الرغم من عدم إجراء عمليات استعراض بشأن خطيت العمل      -٤٥
الفترة املشمولة بالتقرير، فإن التقرير املرحلي القطري احلايل بشأن اتفاقية القضاء على مجيـع              

  .أشكال التمييز ضد املرأة يرصد التقدم احملرز يف تنفيذمها ويوثقه

  الصور النمطية واملمارسات الثقافية   - دال  

  مة املسائل من قائ٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
شجعت الوزارة أنشطة على مجيع املستويات إلذكاء الوعي االجتماعي هبدف تغيري             -٤٦

مواقف اجملتمع واألمناط الثقافية اليت تؤدي إىل إدامة الصور النمطية وتعزز الفكرة القائلة بأن              
  .املرأة أقل مرتلة من الرجل

مل تنمية الصور والتـصورات     وقد يّسر دعم مشروع إصالح التعليم االبتدائي الشا         -٤٧
  .املراعية للجنسني يف مواد التعليم، فأصبحت تعكس صوراً إجيابية للنساء والفتيات

وأدى وضع كتيب لتعميم املنظور اجلنساين يف التعليم إىل إجياد بيئة تعلـيم مراعيـة         -٤٨
  .للجنسني، تقدم فيها صورة إجيابية عن الفتاة وتتاح هلا فرص متكافئة مع الفىت

فعلـى  . وعالوة على ذلك، مت إنشاء آليات مؤسسية لدعم املرأة يف وسائط اإلعالم             -٤٩
. سبيل املثال، وضعت قوانني وسياسات تدعم حرية الصحافة، بصرف النظر عن نوع اجلنس            

ولدى أوغندا نظام فعال لتطوير السياسات اهلادفة إىل دعم املساواة بني اجلنسني يف وسـائط              
ويضاف إىل ذلـك أن النظـام       . هذا النظام يفتقر إىل تدابري تنفيذ صارمة      اإلعالم، وإن كان    

على أن احلكومة تعترف بشبكات اإلعـالم       . يفتقر إىل أدوات وآليات رصد وتقييم واضحة      
النسائية وتعززها، ومن هذه الشبكات اجلمعية النسائية األوغندية لوسائط اإلعالم اليت تـدير          

 رئيسية معلومات عن رعاية املرأة والطفل، وشـبكة نـساء           حمطة إذاعة جمتمعية تبث بصورة    
أوغندا اليت تبث معلومات إلكترونية عن املرأة، ومجعية الصحفيني األوغندية اليت تشارك فيها             

  .املرأة واليت تقدم فيها صورة إجيابية عنها
على أن الدافع الذي يقود وسائط اإلعالم هو الربح، وعلى ذلك، فإن مؤسـسات                -٥٠
. ئط اإلعالم ال متيل إىل إعطاء األولوية لقضايا التنمية، مبا فيهـا الـشواغل اجلنـسانية               وسا

هي السياسة واجلرمية والرتاع والثقافة الشعبية، مبا       " تلقى رواجاً "فالقضايا ذات األولوية اليت     
صويراً ويف الواقع، ازداد تصوير املرأة ت     . فيها، على سبيل املثال ال احلصر، الرياضة واملوسيقى       

ووسائط اإلعالم هي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي للمرأة         . سلبيا يف وسائط اإلعالم   
  .وهي ترتع إىل تعزيز النظرة السلبية إىل املرأة

وعالوة على ذلك، كان الزدياد النفاذ إىل اإلنترنت، بالرغم من فوائده العديـدة،               -٥١
وعلى الـرغم   . ال سيما يف أوساط شباب املدن     تأثري سليب بتوسيع جمال النفاذ إىل اإلباحية، و       
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    من أن قوانني وسائط اإلعالم يف أوغندا حتظر مثل هذه املنشورات، فإن إنفاذ هذه القـوانني                
  .ما زال ميثل أحد التحديات

   من قائمة املسائل١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
. ٢٠١٠مارس  /يف آذار ) ٢٠١٠(٥اث  سن قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلن        -٥٢

وحيظر القانون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وجيرمه وينص أيضاً علـى مالحقـة اجلنـاة               
  . املهددات بتشويه أعضائهن التناسلية- الفتيات والنساء -ومعاقبتهم، وعلى محاية الضحايا 

السجن ملدة عـشر    ويعاقب الشخص الذي يقوم بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ب          -٥٣
ويعاقب األشخاص الذين يشاركون أو يساعدون يف هـذه العمليـة           . سنوات إذا ثبت ذنبه   

أما الشخص الذي يرتكب جرمية تشويه األعـضاء        . بالسجن لفترة ال تتجاوز مخس سنوات     
أي إذا توفيت الضحية أو عانت من العجز أو أصـيبت بفـريوس   (التناسلية لإلناث املشددة    

اإليدز بسبب العملية، أو إذا كان اجلاين أحد أقارب الضحية أو وصـياً    /ةالبشرينقص املناعة   
  .فإنه يواجه عقوبة السجن املؤبد)  أو شخصاً ميارس سلطةعليها أو عامالً صحياً أو طبيباً

وينص القانون على تعويض الضحية على حنو يشمل اإلصابات اليت حلقت هبا، فضالً    -٥٤
  .قانونية، وما عانته الضحية من فقدان الكرامة والوصم واإلذاللعن املصاريف الطبية وال

وتقوم وزارة التعليم بإنشاء مدرسة منوذجية للبنات ضمن اجملتمعات الـيت متـارس               -٥٥
. تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وذلك كتدبري يؤدي إىل إجياد دافع ضد هـذه املمارسـة          

نسني والعمل والتنمية االجتماعيـة يف إجـراء   وباإلضافة إىل ذلك، شرعت وزارة شؤون اجل 
" اجلّراحات"مشاورات مع اجملتمعات اليت متارس تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومع النساء            

  .اللوايت يقمن هبذا العمل، وذلك هبدف وضع برنامج بديل لتأمني سبل العيش

   من قائمة املسائل١١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
ُينظر إىل تقدمي األطفال كقرابني يف أوغندا على أنه قصور خطري يف محاية األطفـال              -٥٦

ويشري التقييم السريع الذي أجرته وزارة شـؤون اجلنـسني          . يقتضي اختاذ إجراءات ملعاجلته   
 إىل أن األطفـال   ٢٠٠٩والعمل والتنمية االجتماعية ملمارسة تقدمي األطفال كقرابني يف عام          

 هذا العمل بسبب ضعفهم ولوجود تصور بأهنم أنقياء وبالتايل، من املالئـم             هم أوىل ضحايا  
  :وترد يف اإلطار الوارد أدناه بيانات عن هذه املمارسة يف أوغندا. التضحية هبم
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 حاالت تقدمي األطفال كقرابني املثبتة يف سجالت        ١٩٩٩تزداد منذ عام      
وقد أبلغ عـن    . ت قتل شعائرية  الشرطة وتقارير وسائط اإلعالم واملرتبطة بعمليا     

 ٢٥، كانت هناك    ٢٠٠٦ويف عام   . ١٩٩٩ حالة من هذه احلاالت يف عام        ١٥
ويف العام نفسه،   . حالة من حاالت تقدمي األطفال كقرابني املرتبطة بعمليات قتل        

وتبني سجالت الشرطة كذلك أنه أبلغ      .  حالة اختطاف لألطفال   ٢٣٠بلغ عن   أ
ويف عـام  . قتل يشتبه بأهنا مثلت تضحية ببشر عن ثالث حاالت     ٢٠٠٧يف عام   
 منها تناولت أطفـاالً  ١٨ حالة قتل شعائرية مشبوهة، ٢٥، أبلغ حبدوث   ٢٠٠٨

 حالة منها وإلقاء القبض على املـشتبه فـيهم          ١٥مت التحقيق بشكل قاطع يف      (
أكتوبر /يناير وتشرين األول  /ويف الفترة بني كانون الثاين    ). وإحالتهم إىل احملكمة  

: املـصدر ( طفالً يف ظروف يشتبه بأهنا ترتبط بتضحية ببشر          ١٣، تويف   ٢٠٠٩
   )٨(بينوغا: ٢٠٠٩التضحية الالإنسانية واالجتار، فرقة عمل الشرطة األوغندية، 

مبوجب قانون العقوبات، وقد عوجلت هذه      " جرمية"ويشكل تقدمي األطفال كقرابني       -٥٧
، الذي حيمي مجيع األشخاص، مبـن   )٢٠٠٩(خاص  اجلرمية أيضاً يف قانون منع االجتار باألش      

ويعترب األشخاص الذين يتجرون باألطفال أهنـم ارتكبـوا جرميـة االجتـار             . فيهم الفتيات 
  .باألشخاص املشددة وميكن أن ُيحكم عليهم باإلعدام

ووضعت وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية مشروع خطة عمـل             -٥٨
األطفال كقرابني، استناداً إىل النتائج اليت توصل إليها التقييم الـسريع           وطنية ملكافحة تقدمي    

وتتضمن اخلطة مقترحات ترمي إىل منع حدوث عمليات تـضحية          . هلذه املمارسة يف أوغندا   
باألطفال، وحتسني التحقيق ومالحقة اجلناة وتلبية االحتياجات البدنية والنفـسية والطبيـة            

  .للناجني وأسرهم
 لدى قوات الشرطة األوغندية فرقة عمل معنيـة بالتـضحية الالإنـسانية             وأُنشئت  -٥٩

واالجتار للقيام جبميع عمليات التحقيق واملالحقة املتعلقة باالجتار بالبشر والتضحية باألطفال،           
  .ولتوعية اجلمهور بشأن تلك القضايا

العتداء علـى   ومن املمارسات الضارة األخرى اليت ال تزال قائمة الزواج املبكر، وا            -٦٠
وقانون ) ٥٩الفصل  (األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وقد تناوهلا قانون األطفال          

  ).٢٠١٠(حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
ر وقـانون تعـديل قـانون                وزواج الفتيات املبكـر حمظـور مبوجـب الدسـتو           -٦١

  .قومشروع قانون الزواج والطال) ٢٠٠٧(٨العقوبات 

__________ 

، تقييم سريع ملمارسة تقدمي األطفال كقـرابني  )٢٠٠٩(وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية        )٨(
 .عمل إخباري، تقرير تقييمي ومشروع خطة عمل وطنية ملكافحة تقدمي األطفال كقرابني: وغندايف أ
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  العنف ضد املرأة  - هاء  

   من قائمة املسائل١٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وهو ينص على محاية ضحايا العنـف       . ٢٠١٠ يف عام    ٣سن قانون العنف املرتيل       -٦٢

املرتيل وإغاثتهم ومعاقبة اجلناة وعلى اإلجراءات واألنظمة اليت جيب أن تتبعها احملكمة بـشأن    
ضحايا العنف املرتيل، واختصاص احملكمة وإنفاذ األوامر الـصادرة عنـها،           محاية وتعويض   

وتتمتع حماكم اجملالس احمللية باختصاص النظر يف قضايا العنف       . ومتكني حمكمة األسرة والطفل   
  .)٩(املرتيل البسيطة ذات الطابع التوفيقي

  :وينص القانون على أربعة أشكال من العنف املرتيل وهي  -٦٣
أي فعل أو سلوك يسبب أملاً أو أذى جسدياً أو خطراً على الصحة،             : دين الب العنف •

 أو يضعف صحة الضحية أو منوها؛

اتباع منط من السلوك املهني أو املذل جتـاه         : اإلساءة العاطفية أو اللفظية أو النفسية      •
 الضحية، يف شكل شتائم متكررة أو هتكم أو تسمية باالسم أو هتديدات متكررة؛

أي سلوك ذي طبيعة جنسية يؤدي شخصاً آخر أو يذله أو حيط من           : نسياإليذاء اجل  •
 قدره أو ينتهك كرامته بشكل آخر؛

مجيع املوارد االقتصادية أو املالية اليت      : احلرمان من األمور التالية   : العنف االقتصادي  •
حيق للضحية احلصول عليها، أو أي من هذه املوارد، وضرورات األسرة املعيـشية             

أطفاهلا، واملمتلكات اليت متتلكها الضحية بصورة مـشتركة أو منفـردة،           للضحية و 
  .ودفع اإلجيار فيما يتصل بتقاسم األسرة املعيشية، واإلعالة

وحيكم على الشخص املدان جبرم العنف املرتيل بدفع غرامة أو بالسجن ملدة سنتني أو     -٦٤
اين بدفع تعويض للـضحية عـن     وإضافة إىل ذلك، جيوز للمحكمة أن تأمر اجل       . باالثنني معاً 

  .اإلساءات والصدمات اليت حلقت هبا
وتنسق وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية فريقاً مرجعياً معنياً بالعنف        -٦٥

وقد شرع  . القائم على نوع اجلنس يتألف من أخصائيني فنيني يعملون يف قضايا العنف املرتيل            
وضع استراتيجية شاملة متعددة القطاعات ملكافحـة العنـف         الفريق املرجعي يف أمور منها      

وتتمثل املرحلة األوىل من العملية يف إجراء استقصاء وطين كخط أساس بشأن العنف             . املرتيل
القائم على نوع اجلنس، يرمي إىل إظهار مدى العنف املرتيل، ويف إجراء حتليل حلالة الـنظم                

خاص الذين يضطلعون هبذا الواجب، ووضع مدونـة        والعمليات اهلادفة إىل تعزيز قدرة األش     
. قواعد سلوك ملالحقة اجلناة، وتوعية اجلمهور باجلوانب القانونية، والوصـول إىل العدالـة            

__________ 

 .٢٠٠٦ لعام ١٣أنشئت اجملالس احمللية مبوجب قانون اجملالس احمللية  )٩(
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ويستهدف بناء القدرات اجلهات اليت تضطلع بواجب الوقاية من العنف املرتيل، مبـا فيهـا               
 واملوظفون القضائيون، واحملـامون،     الشرطة، واملوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، والسجون،     

ومسؤولو الوزارات املكلفة هبذه املهام، ومسؤولو احلكومة احمللية وزعماء املقاطعات، وأعضاء 
  .الربملان، والقضاة

   من قائمة املسائل١٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
نظراً إىل دمج   ) ٢٠٠٤) (أحكام متنوعة (تغَير وضع مشروع قانون اجلرائم اجلنسية         -٦٦

فعلى سبيل املثال، أدمج احلكم املتعلق باإلفساد يف املـادة          . الكثري من مواده يف قوانني أخرى     
وهو ينص على جرمية اإلفساد البسيطة      ). ٢٠٠٧(٨ من قانون تعديل قانون العقوبات       ١٢٩

  .واملشددة للفتيات والفتيان على السواء، فضالً عن تعويض الضحايا
 من قانون العقوبات؛    ١١٧املومسات باحلماية من االغتصاب مبوجب املادة       وتتمتع    -٦٧

  .وميكن أن يعاقب الشخص املدان باالغتصاب باإلعدام
. وأدجمت مسألة االغتصاب الزوجي يف مشروع قانون الزواج والطـالق املقتـرح             -٦٨

عقوبة عـن  وتتمثل ال. وينطوي االغتصاب الزوجي على مسؤولية مدنية وجنائية يف آن واحد 
وتـشمل وسـائل    . اجلرمية اجلنائية يف دفع غرامة أو السجن ملدة أقصاها مخـس سـنوات            

االنتصاف املدنية إصدار أمر تقييد، واالنفصال القـضائي، وتعليـق احلقـوق الزوجيـة،              
  .والتعويض

وميكن للنساء اللوايت يقعن ضحية العنف اجلنسي أن حيتكمن إىل القضاء باالحتجاج              -٦٩
 التمكينية املتعلقة باإلفساد واالغتصاب والعنف املرتيل، مع تلقـي مـساعدة مـن              بالقوانني

  .الشرطة وحماكم القانون
أما باقي حمتوى مشروع قانون اجلرائم اجلنسية، فإنه يشمل اجلوانـب اإلجرائيـة               -٧٠

عمـل   وقد أصبح مشروع القانون اآلن وثيقـة         .ملالحقة قضايا العنف اجلنسي أمام احملاكم     
  .ك مشاورات جارية للمضي قدماً يف هذا الشأنوهنا

   من قائمة املسائل١٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
طرأ حتّسن نسيب على احلالة يف مناطق مشال أوغندا اليت شهدت منازعات، وذلـك                -٧١

 يف املائـة مـن      ٨٥وغـادر   . ٢٠٠٧بعد وقف األعمال احلربية بصورة غري رمسية يف عام          
 املشردين داخلياً املخيمات وعادوا إىل جمتمعاهتم األصلية أو توطنوا من جديـد يف    األشخاص

 يف املائة الباقون، فمعظمهم من األشخاص الضعفاء للغاية غـري           ١٥ل أما ا . جمتمعات خمتلفة 
القادرين على العودة إىل جمتمعاهتم األصلية بسبب اعتالل صحتهم وافتقارهم إىل الوسـائل             

  .إىل الدعم من جانب اجملتمع األماالقتصادية أو 
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، يف شراكة مع األمم املتحـدة وغريهـا مـن           ٢٠٠٦وتضطلع احلكومة منذ عام       -٧٢
املنظمات الدولية، فضالً عن وكاالت إنسانية حملية، بأعمال ملنع العنف القائم علـى نـوع               

ة اللجنـة   اجلنس وبعمليات تدخل استجابية يف املقاطعات الواقعة يف مشال أوغندا، حتت مظل           
الدائمة املشتركة بني الوكاالت ملعاجلة األوضاع الفريدة للشعب يف مشال أوغندا وما يعانيـه              

  .من حمنة
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت احلكومة خطة عمل أوغندية استناداً إىل قراري جملس              -٧٣

 وحتدد خطة العمـل هـيكالً  .  وإىل إعالن غوما١٨٢٠ و١٣٢٥األمن التابع لألمم املتحدة    
    منهجيا لإلجراءات الوطنية وُنظم الرصد لتقييم التقدم وتـأثري عمليـات التـدخل علـى               

  .املستويات كافة
ومنـها  (وأبدت البلدان األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى              -٧٤

رس ضد  التزاماً مبوجب إعالن غوما بأن تستأصل مجيع أشكال العنف اجلنسي اليت متا           ) أوغندا
املرأة والطفل خالل الرتاعات املسلحة ويف حاالت ما بعد الرتاع، وذلـك بوضـع اُألطـر                

  .القانونية والسياساتية املناسبة
االغتصاب والزواج القسري والرق    ) ٢٠١٠(ويصنف قانون احملكمة اجلنائية الدولية        -٧٥

 وينص القـانون علـى      .اجلنسي بأهنا جرائم يعاقب عليها مبوجب النظام القانوين األوغندي        
  .إنشاء صندوق استئماين للضحايا ليتوىل قضايا التعويض، بني أمور أخرى

وعالوة على ذلك، أنشأت احملكمة العليا يف أوغندا شعبة جلرائم احلرب للنظـر يف                -٧٦
  .قضايا اجلرائم املرتكبة خالل حاالت الرتاع

  االجتار واستغالل البغاء  - واو  

   من قائمة املسائل١٥ثارة يف الفقرة الرد على املسائل امل    
وهو حيظر االجتار باألشخاص    . ٢٠٠٩ يف عام    ٧سن قانون منع االجتار باألشخاص        -٧٧

وميكن أن يعاقب الشخص الذي يرتكب هذه       . ألغراض البغاء واإلباحية واالستغالل اجلنسي    
  .اجلرمية بالسجن ملدة مخسة عشرة عاماً

 احلياة أي شخص يرتكب جرمية االجتار باألشخاص     وميكن أن يعاقب بالسجن مدى      -٧٨
أي إذا كانت الضحية طفالً، أو إذا ارتكبت اجلرمية من قبل مجعية إجرامية أو على               (املشددة  

نطاق واسع أو من قبل أحد األبوين أو من قبل قريب دم أو وصي أو موظف عمومي أو إذا                   
  ).اإليدز، بني أمور أخرى/صيبت بفريوس نقص املناعة البشريةتوفيت الضحية أو أُ

ومل توضع حىت اآلن لـوائح      . ووزارة الشؤون الداخلية مكلفة بتنسيق تنفيذ القانون        -٧٩
  .تنفيذ القانون



CEDAW/C/UGA/Q/7/Add.1 

19 GE.10-45013 

واإلحصاءات املتعلقة بعدد النساء والفتيات اللوايت يقعن ضحية االجتـار لغـرض              -٨٠
  .بغاء غري قانويناالستغالل اجلنسي واالقتصادي غري متاحة بسهولة بالنظر إىل أن ال

   من قائمة املسائل١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 شخصاً ميارسـون    ٧ ٤٢٣أن هناك   ) ٢٠٠٩(قدر صندوق األمم املتحدة للسكان        -٨١

ل األطفال  الربنامج الدويل للقضاء على عم    /البغاء يف كمباال، كما قدر مكتب العمل الدويل       
طفل يتعرضون لالسـتغالل اجلنـسي التجـاري يف          ١٢ ٠٠٠و ٧ ٠٠٠أن هناك ما بني     

ومن بني ممارسي البغاء فتيات وفتيان صغار جداً يف السن استقدموا من املنـاطق              . )١٠(أوغندا
وينتهي املطـاف   . الريفية لغرض العمل املرتيل ووعدوا بتلقي التعليم ومت التخلي عنهم الحقاً          

  .التعرض لالعتداء واالستغالل جنسياًهبؤالء األطفال إىل العيش يف الشوارع وبالتايل، 
وبعض التدابري املعتمدة ملنع استغالل األشخاص من خالل البغاء واملعاقبة عليه واردة              -٨٢

وحيظر القانون على وجه التحديد االجتار لغـرض البغـاء   . يف قانون منع االجتار باألشخاص    
. االجتار ومساعدهتم ودعمهم  وينص، إضافة إىل ذلك، على محاية ضحايا        . واالجتار باألطفال 

  .وينص القانون أيضاً على توفري جرب لضحايا االجتار من وإىل أوغندا
وتقوم منظمات اجملتمع املدين، بدعم من الشركاء يف التنمية، باختاذ اجلزء األكرب من               -٨٣

. اجملتمـع التدابري اهلادفة إىل إعادة تأهيل النساء اللوايت يرغنب يف ترك البغاء ودعم دجمهن يف               
، والتـدريب   ةوتشمل هذه التدابري زيادة الوعي بشأن العدوى بفريوس نقص املناعة البشري          

على املهارات العملية لتمكني النساء من االخنراط يف مشاريع اقتصادية شرعية خيترهنا، وتعزيز             
  .شبكات احلماية االجتماعية يف اجملتمع كي تدعم الدمج

  شاركة يف احلياة العامةاملشاركة السياسية وامل  - زاي  

   من قائمة املسائل١٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
مل يتم حىت اآلن إجراء تقييم شامل لفعالية التدابري اليت اختذت لزيادة مشاركة املرأة                -٨٤

إال أن هناك أدلة غري دقيقة مستمدة من الدراسة الـيت كُلـف             . يف احلياة العامة والسياسية   
العمل اإلجيـايب يف    "وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، بعنوان       /ها اجمللس الربيطاين  بإجرائ

 تشري إىل أن أوغنـدا أحـرزت،   )١١("اجملال السياسي للمرأة"واملنشورة يف " سياسات أوغندا 
على مستوى السياسات، تقدماً غري عادي يف متكني املرأة بصورة إجيابية من أن يكون هلـا                

وتبني الدراسة أن ازدياد اختاذ القرارات أصبح بالفعل أكثر حـدة           . لشؤون العامة صوت يف ا  
ومت التسليم بصورة متزايدة وأكثـر      . ولىب احتياجات املرأة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني        __________ 

 .٢٠٠٩التقرير السنوي للرابطة األوغندية لتنمية الشباب لعام  )١٠(
وضعها وأسـباهبا  :  الالمساواة بني اجلنسني يف أوغندا،)٢٠٠٦(وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية      )١١(

 .العمل اإلجيايب يف أوغندا: وآثارها؛ ترتارن نايت
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ومت التسليم بصورة متزايدة وأكثر منهجية      . احتياجات املرأة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني      
  .باملساواة بني اجلنسني بوصفها حتتل مكانة مركزية يف القضاء على الفقر

ت دعوية الستعراض العمل اإلجيايب لتحقيق املساواة الكاملـة يف     وكانت هناك نداءا    -٨٥
  .يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٥٠-٥٠(التمثيل 

ومت وضع برامج لبناء القدرات خاصة بالنساء املرشحات لتقلّد مناصب وطنية وحملية              -٨٦
وإن عملية بنـاء القـدرات للنـساء        . احلياة العامة هبدف زيادة املشاركة املتدنية للمرأة يف       

  .املرشحات يف االنتخابات املقبلة جارية اآلن
وتواصل السياسات اإلجيابية يف قطاع التعليم تعزيز مـشاركة املـرأة يف الـشؤون                -٨٧

  .السياسية

  التعليم  - حاء  

   من قائمة املسائل١٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تتناول االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات القضايا املتصلة بنوع اجلـنس احملـددة              -٨٨

وتتعلق هذه القضايا بإمكانية الوصول إىل      . بوصفها األسباب الرئيسية لترك الفتيات للدراسة     
وتركز االستراتيجية على أهـم املعوقـات       . التعليم، وحتسني اجلودة، واملساواة بني اجلنسني     

ويكمل التعليم  . ة اليت يواجهها تعليم الفتيات وتوصي باختاذ إجراءات مناسبة ملعاجلتها         احملدد
. يف مرحلة الطفولة املبكرة والسياسات اخلاصة بالبنية التحتية واإلصحاح تلك االسـتراتيجية           

وتتناول سياسة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة التسجيل املبكر يف املـدارس يف الـسنتني               
وميكّن ذلك الفتيات من إمتام مرحلة التعليم االبتـدائي         . سة والثالثة عشرة، على التوايل    الساد

  .وهن ال يزلن يافعات
وتستند السياسة اخلاصة بالبنية التحتية واإلصحاح إىل القـضايا املتعلقـة مبرافـق               -٨٩

تياجات اإلصحاح املراعية للجنسني اليت تليب احتياجات الفتيات وكذلك األطفال ذوي االح          
وتوفر السياسة كذلك   . وهي تكفل، إضافة إىل ذلك، توفر إمدادات املياه للمدارس        . اخلاصة

وتشيد يف كل مقاطعة فرعية مدرسة ثانوية حكومية        . مبادئ توجيهية لتشييد املدارس الثانوية    
وهذا األمر يزيد من فرص تسجيل فتيات املناطق الريفيـة يف التعلـيم             . مزودة مبخترب علوم  

  .انوي وإمتام هذا التعليمالث
وفيما يتعلق بتسرب الفتيات من املدرسة بسبب احلمل، يسمح للفتاة احلامل بإجراء              -٩٠

  .غري أن هذه املمارسة مل تعتمد بعد كسياسة عامة. االمتحانات ومبواصلة تعليمها بعد الوضع
ران يف تعلـيم    وحددت السرية املهنية والتوجيه املهين للفتيات بوصفهما قضيتني تـؤث           -٩١

 دليل  -وقد أعدت وزارة التعليم كتباً تتضمن خالصة وافية بشأن سبل السرية املهنية             . الفتيات
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وتوزع هذه  . لدخول احلياة املهنية وتطويرها، إىل جانب ملصقات ذات صلة بالتوجيه واملشورة          
درسـني  وجيري تـدريب امل   . املواد على املدارس كي يستخدمها املدرسون والطالب واآلباء       

  .كمستشارين لتقدمي النصح واملشورة للفتيات
وعلى الرغم من أنه مل يتم تقييم االستراتيجية الوطنية لتعلـيم الفتيـات، فقـد مت                  -٩٢

استعراض برامج تكميلية مثل حركة تعليم الفتيات ومبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيـات،              
عدت النتائج اليت أسفر عنها االسـتعراض       تعاجل احلواجز اليت يواجهها تعليم الفتيات وقد سا       

  .على التخطيط لتعميم املنظور اجلنساين يف خطة القطاع االستراتيجي للتعليم

   من قائمة املسائل١٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
إجياد بيئـة تعلـم     "إن القصد من الدليل الوجيز لتعميم املنظور اجلنساين يف التعليم             -٩٣

 هو املسامهة يف دعم قدرة املدرس على اختاذ مبادرات تركز           "حتياجات اجلنسني تستجيب ال 
وقد أدى ذلك إىل إجياد بيئة تعلم تـستجيب         . على تغيري املواقف والصور النمطية يف التعليم      

الحتياجات اجلنسني وتقدم فيها صورة إجيابية عن التلميذات وتوفر هلن فرص مساوية لفرص             
ل أساساً لالستجابة املستدامة الحتياجات اجلنسني يف املناهج املدرسـية          ويعد الدلي . التالميذ

  .وتدريب املدرسني
وتوفر سلسلة القراءة يف جمال حقوق اإلنسان لتالميذ املدارس االبتدائية من الـصف           -٩٤

األول إىل السابع، اليت أعدهتا جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا، معلومـات لألطفـال عـن                
ويتوقع أن يؤدي ذلك إىل إجياد ثقافة احترام وتعزيز حلقوق اإلنسان           . اهتمحقوقهم ومسؤولي 
  .وإن إدراك تأثري هذه التدابري قد يتطلب بعض الوقت. فيما بني األطفال

  العمالة  - طاء  

   من قائمة املسائل٢٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
لة الكاملة واملنتجة والالئقة جلميـع      هتدف سياسة العمالة الوطنية إىل النهوض بالعما        -٩٥

وما زالت هذه السياسة    . الرجال والنساء يف ظروف من احلرية واإلنصاف والكرامة البشرية        
  .تنتظر موافقة الربملان وجملس الوزراء

وتشمل اجلهود معاجلة قضية األمن االجتماعي للنساء والرجال الذين يعملـون يف              -٩٦
حاب املصلحة بعمل دعوي جلعل احلكومة تشرع يف وضـع          ويقوم أص . القطاع غري الرمسي  

  .برامج تأمني للقطاع غري الرمسي وتدعم هذه الربامج
. ويطبق يف أوغندا مبدأ تساوي األجر املدفوع نظري عملني يف حالة تساوي قيمتهما              -٩٧

 ١٨و ٩ و ٢وتعترب سياسات احلكومة بشأن التعليم الرمسي واملهين، املناقشة يف إطار القضايا            
  .أعاله، بعض الوسائل الرامية إىل معاجلة فجوة األجر بني الرجل واملرأة
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   من قائمة املسائل٢١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
يتم رصد االمتثال لقانون العمالة من خالل اإلطار الذي توفره القـوانني املتعلقـة                -٩٨

التحكـيم   (٨ملنازعات املتعلقة بالعمـل   بالعمل واليت تشمل قانون نقابات العمال، وقانون ا       
ويـستخدم قـانون    ). ٢٠٠٦(٩انون السالمة والصحة املهنيـتني      ، وق )٢٠٠٦) (والتسوية

وميكن للمستخدمني الذين حلق    . العقوبات أيضاً يف إنفاذ ورصد حقوق العمالة اخلاصة باملرأة        
    وميكن للمستخدمة الـيت   . عهبم ظلم املطالبة حبقوقهم وبإنفاذها يف اإلطار الذي يوفره التشري         

ال تعاد بعد األمومة إىل وظيفتها السابقة أن تقدم شكوى إىل املوظف املسؤول عن العمـل،                
  .كما هو منصوص عليه يف قانون العمالة

وعالوة على ذلك، ستقوم جلنة تكافؤ الفرص برصد حقوق العمالة اخلاصة باملرأة،              -٩٩
 السواء، من خالل براجمها وباالستناد إىل الشكاوى اليت يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي على

  .تقدمها النساء اللوايت أصاهبن ظلم
واهلدف من الربامج الدعوية وبرامج التوعية اليت تضعها احلكومة ومنظمات أرباب              -١٠٠

) املنظمة الوطنية لنقابات العمـال    (ومنظمات العمال   ) احتاد أرباب العمل األوغنديني   (العمل  
وهذا األمر يعزز امتثال كال أرباب العمـل        . ادة وعي كل طرف حلقوقه ومسؤولياته     هو زي 

  .واملستخدمني لقوانني العمل

  الصحة  - ياء  

   من قائمة املسائل٢٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تتاح للنساء والرجال على السواء إمكانية احلصول على خدمات الصحة اجملانيـة يف        -١٠١

وتوفر مراكز الصحة هذه طائفة من اخلـدمات اهلادفـة إىل           . لصحة العامة يف البلد   مراكز ا 
وركزت احلكومة جهودها، خالل العقد املاضـي،       . خفض معديل وفيات األمهات واملَرضية    

على توسيع البنية التحتية للصحة بتشييد املزيد من املراكز الصحية يف جمهود يرمي إىل جعـل        
وتبذل اآلن جهود لرفع مستوى املراكز الـصحية وجتهيزهـا          . اخلدمات أقرب إىل الشعب   

بالعقاقري والتجهيزات املرافقة لتوفري الرعاية يف حاالت التوليد الطارئة، واإلجهاض، ونقـل            
وتتوفر لدى املركز الصحي الرابع ُعدد للرعاية الصحية الوطنية الدنيا ومرافق إلجـراء             . الدم

 ٣ويبني يف التذييل    . لك هي إقامة نظام إحالة يعمل بفعالية      والفكرة من ذ  . العمليات اجلراحية 
  .توزع املراكز الصحية يف البلد

. وقد أعطت احلكومة األولوية لصحة األم يف اخلطة االستراتيجية لقطـاع الـصحة      -١٠٢
ووضعت وزارة الصحة خارطة طريق للحد من معدل وفيات وَمَرضية األمهات واألطفـال             

ن اخلارطة إجراءات بشأن الوقاية ومعاجلة ورصد القـضايا املتعلقـة           وتتضم. حديثي الوالدة 
  .بصحة األم يف البلد
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ووضعت وزارة الصحة استراتيجية لزيادة الوعي حبقوق الصحة اإلجنابية للفتيـات             -١٠٣
وحتدد االستراتيجية معايري دنيا يتوقع من مقدمي اخلدمات التقيد هبا، مثل السرية            . املراهقات
  .علومات بشكل ودي للمراهقاتوتوفري امل

   من قائمة املسائل٢٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وآثار فـريوس  تشمل بعض التدابري والربامج اهلادفة إىل زيادة وعي اجلمهور مبخاطر      -١٠٤

اإليدز احلملة ضد الشبكة اجلنسية، اليت تستهدف املتزوجني والتشجيع         /ةنقص املناعة البشري  
  .خدام الواقي األنثوي، الذي يستهدف النساء والفتياتعلى است
وهناك إدراك متواصل لتوفر معاجلة وقائية يف املراكز الصحية بعد التعـرض لفعـل                -١٠٥

 ساعة بعد االعتداء اجلنسي أو اجلماع مع   ٧٢جنسي ولضرورة القيام هبذه املعاجلة يف غضون        
اإليدز بغية تفادي العـدوى هبـذا       /ةشخص يشتبه بأنه مصاب بفريوس نقص املناعة البشري       

  .الفريوس أو هذا املرض
اإليدز /ةومثة محالت توعية جارية على نطاق البلد بشأن فريوس نقص املناعة البشري             -١٠٦

وتدار هذه احلمالت بأشكال خمتلفة، مبا يف ذلك        . والعدوى املنتقلة عن طريق ممارسة اجلنس     
تصال، والربامج اإلذاعيـة، ووسـائط اإلعـالم        التعليم عن طريق وسائط اإلعالم ومواد اال      

وتشمل احلمالت شركاء متنوعني تتوىل     . املطبوعة، واملسارح القائمة ضمن اجملتمعات احمللية     
وزارة الصحة وجلنة اإليدز األوغندية التنسيق بينهم يف إطار االستراتيجية الوقائيـة املتعـددة     

  .اإليدز/ةالقطاعات اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشري
يدز ومراقبتـهما   اإل و ةوخيضع مشروع القانون املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري         -١٠٧

ويـنص  . للنقاش حالياً، وال يزال يتعني التوصل إىل توافق آراء يف هـذا الـشأن             ) ٢٠٠٨(
اإليدز ومراقبتهما، واحلماية من    /ةمشروع القانون على الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري        

اإليدز أو املتأثرين هبمـا وتقـدمي       /ةاص املصابني بعدوى فريوس نقص املناعة البشري      األشخ
املشورة هلم وإخضاعهم لالختبار وتوفري الرعاية هلم، وعلى حقوق األشـخاص املـصابني             

  .والتزاماهتم، وعلى سائر املسائل املتصلة بذلك
اإليدز يشعرون  /ةبشريعلى أن األشخاص الذين يتعايشون مع فريوس نقص املناعة ال           -١٠٨

بالقلق لكون مشروع القانون يهدف، يف املقام األول، إىل محاية األشخاص غـري املـصابني              
فعلى سبيل املثال، فإنه يقترح أن يكشف طرف ثالـث عـن            . ةبفريوس نقص املناعة البشري   

زوجـة هـذا الـشخص مـن دون         / لـزوج  ةإصابة شخص بفريوس نقص املناعة البشري     
  .اموافقته/موافقته
وينص مشروع القانون علـى     . وإجراء االختبار إلزامي للرجال والنساء على السواء        -١٠٩

االختبار اإللزامي يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص غري قادر على إعطاء موافقة مـستنرية   
، أو عندما يكون الـشخص خاضـعاً        ةعلى إجراء اختبار بشأن فريوس نقص املناعة البشري       

  .و عند صدور أمر من حمكمةلتحقيق جنائي، أ
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   من قائمة املسائل٢٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
. تبذل اآلن جهود لتشجيع العاملني الصحيني على توعية النساء بـسرطان العنـق              -١١٠

وتشجع النساء على التماس اخلدمات يف العيادات اخلاصة بالعدوى املنقولة جنسيا الكتشاف            
  .سرطان العنقاألعراض املبكرة ل

وعلى الرغم من أن إجراء اختبار لكشف سرطان العنق غري متاح على نطاق واسع،                -١١١
وهناك عدد قليل مـن     . فإنه توجد يف املدينة بضعة مراكز توفر خدمات جمانية من هذا النوع           

  .املراكز األخرى اليت توفر هذا االختبار على نفقة املرأة القادرة على حتمل كلفته
وقـد  . ناك مشروع رائد بشأن التلقيح ضد سرطان العنق يف سـبع مقاطعـات    وه  -١١٢

وسيتم بفضل متويـل    . أجريت بالفعل عمليات تلقيح يف مقاطعتني مها نكازونكوال وإيباندا        
  .إضايف توسيع املشروع ليشمل مجيع مستشفيات اإلحالة اإلقليمية

اختبـارات لكـشف    وجيري تدريب مقدمي اخلدمات الصحية على كيفية إجراء           -١١٣
  .سرطان الثدي والقيام باستمرار بتوعية النساء بشأن إجراء فحوص منتظمة

  التمكني االقتصادي  - كاف  

   من قائمة املسائل٢٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 أحد التدابري اليت مت اختاذهـا  (Bonna bagaggawale)" الرخاء للجميع"يعد برنامج   -١١٤

وأنشئ أيضاً مركز دعم التمويل الصغري احملدود لتيسري        . اللوايت ينشئن املشاريع  لدعم النساء   
احلصول على خدمات مالية وخدمات لتنمية األعمال ميسورة الكلفة ومـستدامة ومناسـبة     

  .لألوغنديني النشيطني واملنتجني، مبن فيهم النساء
دخـارات  لالاونيـة   وقد شكلت النساء، حىت يف املقاطعات الفرعية، منظمات تع          -١١٥

ويقـدم أعـضاء    . واالئتمان تقدم عن طريقها خدمات مركز دعم التمويل القصري احملدود         
  .املنظمات املذكورة ضمانة بشأن االئتمان بدالً من الضمانة اإلضافية

وتدعم مبادرات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أيـضاً النـساء املنـشئات               -١١٦
ال، تقدم مصارف متويل التنمية األوغندية تسهيالت قروض خاصة         فعلى سبيل املث  . للمشاريع

  .للنساء املنشئات للمشاريع يف خمتلف جماالت األعمال
    وتتضمن مبادرات أخرى للشراكة بني القطاعني العام واخلـاص تنميـة مهـارات               -١١٧

، النساء املنشئات للمشاريع، ويشمل ذلك انتقاء املشاريع ومـسك الـسجالت والـدفاتر            
وتكنولوجيا املعلومات، واحلصول على اخلدمات املالية، والتسويق، وتسجيل املشاريع، وغري          

  .ذلك من األمور



CEDAW/C/UGA/Q/7/Add.1 

25 GE.10-45013 

ويتناول االقتراح الداعي إىل امللكية املشتركة ألراضي األسرة العائدة للـزوجني يف              -١١٨
. تالكهامشروع قانون الزواج والطالق مسألة حصول املرأة على األراضي والتحكم فيها وام           

ويتضمن مشروع السياسة الوطنية اخلاصة باألراضي أيضاً فقرة تتعلق بامللكيـة املـشتركة             
  .لألراضي
على املوافقة اخلطية للزوج اآلخـر غـري        ) ٢٠٠٩(٨وينص قانون الرهن العقاري       -١١٩

كمـا ينطـوي    . املسجل يف سند امللكية، وذلك قبل منح قرض عقاري بشأن بيت الزوجية           
  .العتراف بامللكية املشتركة لألراضي الزوجية فيما خيص الزوجنيضمناً على ا

  املرأة الريفية والفئات الضعيفة  - الم  

   من قائمة املسائل٢٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  الوصول إىل العدالة  -١  
م غـري   ميكن للمرأة الريفية الوصول إىل العدالة نظراً إىل أن النظام القضائي هو نظا              -١٢٠

وتوجد يف القرى حماكم جمالس حملية تنظـر يف الرتاعـات   . مركزي يصل إىل مستوى القرية    
ويقوم ضباط من إدارة اخلدمات اجملتمعيـة يف        . )١٢(العرفية ويف قضايا العنف املرتيل البسيطة     

املقاطعات، معنيون مبراقبة سلوك املذنبني الذين أطلق سراحهم على سبيل التجربة وبالشؤون            
نسانية، بإسداء املشورة القانونية وبتقدمي خدمات اإلحالة يف القضايا املتعلقة باملنازعـات            اجل

وإضافة إىل ذلك، أنشأت الشرطة األوغندية يف كل خمفـر مـن خمـافر              . األسرية واألطفال 
وجيوز للمرأة أيضاً   . الشرطة وحدات حلماية األسرة ملعاجلة األمور املتصلة باألطفال واألسرة        

  .ام إىل حماكم الصلح على مستوى املقاطعات واملقاطعات الفرعيةاالحتك
وعالوة على ذلك، يتم تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشأن حقوق املرأة،              -١٢١

مبا يف ذلك العنف القائم على اجلنس، كيما يعاجلوا بصورة إجيابية القضايا املتعلقة بالـشؤون              
 شبه قانونيني لدى اجلماعات اليت تعيش يف مشال أوغندا لتعزيز ومت تدريب موظفني. اجلنسانية

  .وإعمال حقوق املرأة يف األماكن املوجودة فيها

  مستوى املعيشة  -٢  

   من قائمة املسائل٢٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
. خلتتسم املوارد اإلنتاجية، كاألرض ورأس املال، بأمهية بالغة ألنشطة توليد الـد             -١٢٢

وتشري البيانات إىل أن األسر املعيشية اليت تعوهلا امرأة ال متلك من األراضي قدر مـا متلكـه                  

__________ 

 ).٢٠٠٦(١٣ مبوجب قانون اجملالس احمللية أُنشئت )١٢(
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وتعد الالمساواة بني اجلنسني يف ملكيـة األراضـي أحـد           . األسر املعيشية اليت يعوهلا رجل    
  .احملددات األساسية للفقر فيما بني النساء وحلرماهنن االجتماعي

ء اللوايت يستطعن بالفعل تأمني رأس مال من خالل تكـوين           وهناك عدد من النسا     -١٢٣
وهذه املمارسة شائعة يف املناطق الريفية حيث شـكلت النـساء           . جمموعات لتجميع املوارد  

مبادرات مساعدة ذاتية مجاعية أو شركات ادخار وتأمني تعرف باسم املنظمات التعاونيـة             
. ة من النساء، وتشكل وتدار من قبلـهن       وتنشأ هذه املنظمات مببادر   . لالدخارات واالئتمان 

وتستخدم . )١٣( يف املائة من ودائعهن، معفى من الفائدة       ٨٠وُيقرض األعضاء مبلغ يصل إىل      
األموال املقترضة لتوليد الدخل من أجل حتسني مستوى املعيشة على مستوى األسرة املعيشية             

  .واملستوى الفردي على السواء
ض القروية هي مؤسسات متويل صـغري لالدخـارات         دخارات والقرو االومجعيات    -١٢٤

 الدوليـة  CAREواالئتمان على مستوى القرية، تنشأ داخل املقاطعات اليت تعمل فيها منظمة           
االدخارات (وهتدف هذه اجلمعيات إىل توفري فرص احلصول على اخلدمات املالية           . يف أوغندا 

  . بغية مساعدهتا على حتسني ُسبل عيشهالألسر املعيشية الفقرية واملهمشة) والتأمني واالئتمان

  التعليم  -٣  
تدعم سياسات التعليم االبتدائي الشامل والتعليم الثانوي الشامل حتسني مـستويات             -١٢٥

وتكمل الربامج العملية حملو األمية لدى البالغني تلك الـسياسات          . تعليم الفتاة واملرأة الريفية   
جال بغية زيادة مستويات معرفة القراءة والكتابـة        وتستهدف الفتيات والفتيان والنساء والر    

  .لديهم

  الصحة  -٤  
تتاح للمرأة يف املناطق الريفية إمكانية احلصول على خدمات الـصحة اجملانيـة يف                -١٢٦

مراكز الصحة العامة اليت تقدم طائفة من اخلدمات تشمل معاجلة األمراض املعرضة ألن تصبح        
 تسبق أو تعقب الوالدة مباشرة، واألمراض املعدية وغري         مزمنة، وأمراض األم واألمراض اليت    

  .)١٤(املعدية، فضالً عن خدمات تنظيم األسرة

  املشاركة يف اختاذ القرارات  -٥  
. يتم تعزيز مشاركة املرأة الريفية يف اختاذ القرارات من خـالل العمـل اإلجيـايب                -١٢٧

  .ى القرية إىل مستوى املقاطعةوخيصص للنساء ثلث مجيع مقاعد اجملالس احمللية، من مستو

__________ 

 لوحدة الرصـد واحملاسـبة يف     ٣، اخلالصة   )٢٠٠٩يوليه  /متوز(وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية       )١٣(
 .أة يف جمال إنشاء املشاريع املر-امليزانية 

 .استمارة التقرير الشهري لوزارة الصحة )١٤(



CEDAW/C/UGA/Q/7/Add.1 

27 GE.10-45013 

   من قائمة املسائل٢٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  النساء املسنات  -١  
تعترف الدولة الطرف مبا يقدمه األشخاص املسنون من مسامهة قّيمـة للمجتمـع،               -١٢٨

نقـص  وخاصة فيما يتعلق خبلق الثروة، ودعم األطفال ورعايتهم، مبا يف ذلك يتامى فريوس              
ويعزز األشخاص املسنون التالحم االجتماعي وحل املنازعات، وهم        . اإليدز/ةاملناعة البشري 

وقد مت وضع سياسة وطنية بشأن األشـخاص املـسنني،   . قّيمون على التقاليد والقيم الثقافية  
  .حتدد جماالت عمل ذات أولوية لدعمهم، مبن فيهم النساء املسنات، وتعبئتهم ومتكينهم

 يف املائة مـن     ٧٥بأن  ) ٢٠٠٦(يد دراسة عن تكافؤ الفرص والتنوع يف أوغندا         وتف  -١٢٩
     يف املائـة مـن      ٢٣ب النساء اللوايت تبلغ أعمارهن ستني سنة فما فوق مترمالت، مقارنـة            

ونتيجة لعدم تكافؤ عالقات القوة يف األسرة املعيشية، تكون النـساء           . الرجال يف ذات الفئة   
همشات من حيث الوصول إىل موارد األسرة املعيـشية وامتالكهـا           األرامل بصورة عامة م   

  .)١٥(والتحكم فيها
وميكن لألشخاص الذين كانوا يعملون يف القطاع الرمسي أن حيصلوا على الـضمان               -١٣٠

غري أن هذا النظام ال يشمل الكثري من النساء املسنات اللوايت كن يعملن             . االجتماعي الرمسي 
 يف  ٧,١وتشري البيانات إىل أن     . الرمسي، أي بصورة رئيسية يف الزراعة     سابقاً يف القطاع غري     

ميكن أن حيـصلوا علـى      )  يف املائة من الذكور    ٦٠منهم  (املائة فقط من األشخاص املسنني      
وتقوم احلكومة حاليا بإدارة منح مساعدة اجتماعية لتمكني النساء املسنات          . معاش تقاعدي 

  .يف مثاين مقاطعات

  وات اإلعاقةالنساء ذ  -٢  
 املتعلقة بتكافؤ الفـرص لألشـخاص       ٢٢ل قامت أوغندا بدمج القواعد النموذجية ا       -١٣١

 من الدستور تأكيد العمل اإلجيايب لصاحل       ٣٢وتعيد املادة   . ذوي اإلعاقة يف قوانينها الداخلية    
علـى  ) ١٩٩٧(وينص قانون احلكومة احمللية     . الفئات املهمشة، مبا فيها النساء ذوات اإلعاقة      

على كل مستوى مـن مـستويات       ) أحدمها ذكر واآلخر أنثى   (شخصني من ذوي اإلعاقة     
أما على املستوى الوطين، فإن األشـخاص       . احلكم، من مستوى القرية إىل مستوى املقاطعة      

ذوي اإلعاقة ممثلون خبمسة أعضاء يف الربملان، وهناك وزير مسؤول عن األشـخاص ذوي              
  .اإلعاقة واملسنني

وضعت برامج إلجياد وعي بشأن االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة،      وقد    -١٣٢
وُعممت القضايا اليت تتناوهلا هذه الربامج على برامج حكومية أخرى، وإن           . مبن فيهم النساء  

فعلى سبيل املثال، ينص التعليم االبتدائي الشامل على توفري         . مل يلق ذلك سوى جناح حمدود     
__________ 

 .١٦١: ٢٠٠٩أبريل /السياسة الوطنية بشأن األشخاص املسنني، نيسان )١٥(
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ويـنص  . إلعاقة، وإن كان ذلك ينطوي على الكثري من التحـديات         التعليم لألطفال ذوي ا   
وتقوم احلكومة، منذ   . قانون العمالة على إطار لتوفري فرص العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة         

، بتوفري أموال لفئات من األشخاص ذوي اإلعاقة يف شكل منحة           ٢٠٠٩/٢٠١٠السنة املالية   
  .خل بغية متكينهم ذاتياخاصة ملساعدهتم على مباشرة أنشطة مدرة للد

 سياسة وطنية بشأن العجز لتعزيز تكافؤ       ٢٠٠٨وعالوة على ذلك، صيغت يف عام         -١٣٣
الفرص بغية متكني األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم ومحاية حقوقهم، بصرف النظر عـن             

وتوجه هذه السياسة أيـضاً وترشـد عمليـة التخطـيط،       . جنسهم وسنهم ونوع عجزهم   
 وتنفيذ األنشطة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة على مجيع املـستويات،           وختصيص املوارد، 
  .)١٦(ورصدها وتقييمها

  النساء الالجئات واملهاجرات  -٣  
تقوم الوكاالت اإلنسانية الدولية، مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون               -١٣٤

نية بالالجئني، وجلنة الـصليب األمحـر       الالجئني، وجلنة اإلنقاذ الدولية، واللجنة األمريكية املع      
الدولية، باختاذ تدابري لدعم النساء والفتيات الالجئات واملهاجرات، وينسق مكتب رئيس جملس            

. الوزراء أنشطة هذه املنظمات، كما يوفر مبادئ توجيهية بشأن السياسات يف هـذا اجملـال              
  .حة، والتعليم، واملياه، واإلصحاحوتشمل األنشطة املقدمة األغذية والرعاية االجتماعية، والص

  النساء والفتيات املشردات داخلياً    
تواجه النساء املشردات داخلياً خطراً مزدوجا بسبب حالة الرتاع واملمارسات األبوية   -١٣٥

وقد شهد مشال أوغندا أكرب عدد من األشخاص املشردين داخليا بسبب الـرتاع             . يف اجملتمع 
وقد حتسنت احلالة نسبياً نظرا إىل      . قة ألكثر من عقدين من الزمن     املسلح الذي نشب يف املنط    

  .أن أغلبية األشخاص املشردين داخليا أخذوا يعودون إىل ديارهم بعد توقف األعمال احلربية
اخلاصة بشمال أوغندا من أجل إعـادة       " خطة السلم والتعايف والتنمية   "وجيري تنفيذ     -١٣٦

.  وإعادة توطني األشخاص املـشردين داخليـاً يف جمتمعـاهتم          بناء املقاطعات املتأثرة بالرتاع   
ودجمت األحكام الدستورية واملبادئ الواردة يف السياسة الوطنية بشأن نوع اجلنس، بـصورة        
إلزامية، يف خطة السلم والتعايف والتنمية، ويتم االحتجاج هبـا لـصاحل النـساء والفتيـات              

لتعليم والصحة وامليـاه واإلصـحاح واألنـشطة    املشردات داخليا فيما يتعلق بالوصول إىل ا  
  .االقتصادية لتحصيل الرزق، والوصول إىل العدالة

__________ 

، نوع اجلنس والفئـات ذات      )٤٥،  ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  (٢٠٠٢إحصاء السكان واإلسكان لعام      )١٦(
  .االحتياجات اخلاصة
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وتقوم وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية مع جهات فاعلة أخرى يف              -١٣٧
الدولة، بتنفيذ سياسات تتعلق بالوقاية واحلماية والوصول إىل العدالة من أجل معاجلة العنف             

  .م على نوع اجلنس يف مشال أوغنداالقائ

  الزواج واحلياة العائلية  - ميم  

   من قائمة املسائل٢٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
. عرض مشروع قانون الزواج والطالق يف الدورة الثامنة للربملان إلجراء قراءة أوىل             -١٣٨

انية إلجراء املزيد من التشاور مع      وهو اآلن معروض على جلنة الدورة للشؤون القانونية والربمل        
ويسعى مشروع القانون إىل تدعيم القانون املتعلق بالزجيات املدنية واملسيحية          . املعنيني باألمر 

واهلندوسية والبهائية والعرفية، وينص على خمتلف أنواع الزجيات املعتـرف هبـا، وحقـوق              
واالنفصال والطـالق، والعواقـب   وواجبات الزوجية، واملساكنة فيما يتعلق حبقوق امللكية،     

  .املترتبة عليهما، فضالً عن مسائل أخرى متصلة بذلك
 ١٨ل وحيدد مشروع القانون سن الرضا، فيما يتعلق جبميع أنواع الزجيات، بـسن ا              -١٣٩

  .سنة، وهذا التحديد يتفق مع أحكام الدستور وقانون الطفل وقانون تعديل قانون العقوبات
نون كذلك على أن هدايا الزواج تعترب هي املهر، وأنه ال حاجة            وينص مشروع القا    -١٤٠

  .ويعترب أي طلب يتعلق بإعادة هدايا الزواج مبثابة جرم. إىل إعادهتا يف حال الطالق
ويعاقب الشخص الذي يرتكب هذا اجلـرم       . ووراثة األرملة حمظورة، وتعترب جرماً      -١٤١

أنه يسمح بزواج األرملة بأحد أقربـاء زوجهـا   إال . بدفع غرامة أو بالسجن أو باالثنني معاً 
  .املتوىف إذا وافق الطرفان على ذلك مبلء حريتهما

وميكن للزوج  . ويبقي مشروع القانون على إمكانية تعدد الزوجات يف الزواج العريف           -١٤٢
  .امتالك ممتلكات بصورة مشتركة مع كل زوجة من الزوجات يف الزواج العريف

  احملاكم الشرعية    
وال تزال املشاورات   . يعد مشروع قانون األحوال الشخصية للمسلمني وثيقة عمل         -١٤٣

وينص مشروع القانون على إنشاء . املتعلقة مبضمون مشروع القانون جارية مع املعنيني باألمر
وسـتنظر  . من الدستور ) د(١٢٩ منصوص على ذلك مبوجب املادة       حمكمة شرعية كما هو   

أمـا عمليـات    . الزواج والطالق ووراثة املمتلكات والوصـاية     احملكمة الشرعية يف قضايا     
  .االستئناف، فستنظر فيها احملكمة العليا يف أوغندا
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  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   - نون  

   من قائمة املسائل٢٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وهـي  . ، دون إبداء حتفظات   ١٩٨٥عام   الدولة الطرف على االتفاقية يف       صدقت  -١٤٤

  .تسعى إىل التقيد بأحكامها ومبتطلبات تقدمي التقارير املنوطة هبا
ويعـزى  . الختيـاري وهناك عمليات تشاور جارية للتصديق على الربوتوكـول ا          -١٤٥

، إىل أن اجلهود الدعوية كانت موجهة حنو التصديق على بروتوكول امليثـاق             التأخري، جزئياً 
وقد ). بروتوكول مابوتو ( حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا          األفريقي

، األمر الذي ميهـد الـسبيل       ٢٠١٠يوليه  /صدقت احلكومة على بروتوكول مابوتو يف متوز      
 مـن   ٢٠ من املادة    ١للدعوة إىل التصديق على الربوتوكول االختياري وقبول تعديل الفقرة          

  .ي قدماًاالتفاقية من أجل املض
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  املرفقات

  ١املرفق 

  املرأة والصحة  ١-١  
  ١الشكل 

  )١٧(املناقشات املتعلقة بتنظيم األسرة بني الزوجني

  
 يف املائة من النساء املتزوجات أن احتياجاهتن املتعلقة بتنظـيم األسـرة             ٤١وتزعم    

حلمل ال خيطط له ورمبـا يكـون غـري    وهذا يدل على أن عدداً كبريا من حاالت ا . تلىب ال
  .مرغوب فيه

  الرعاية خالل والدة الطفل  ٢-١  
تشري بيانات االستقصاء الدميغرايف والـصحي األوغنـدي إىل أن معظـم النـساء                

  .)١٨(األوغنديات يلدن يف أوضاع غري مأمونة
 عـدد   وميكن تفسري ذلك بـأن    .  يف املائة من الوالدات يف أوغندا على يد فرد ماهر          ٤٢تتم   •

       ٤١(أكرب من تلك اليت تتم يف مركـز صـحي           )  يف املائة  ٥٨(الوالدات اليت تتم يف املرتل      
 ؛)يف املائة

 يف املائة من النـساء يف       ٢٠ب  يف املائة من النساء يف املناطق الريفية يف املرتل، مقارنة            ٦٣تلد   •
 املناطق احلضرية؛

__________ 

  .، وقائع وأرقام بشأن اجلنسني)١٢؛ ٢٠٠٨(مكتب اإلحصاءات األوغندي  )١٧(
  .١٤املنظور اجلنساين؛ : أهم النتائج املستخلصة من االستقصاء الدميغرايف والصحي يف أوغندا )١٨(

٪٤٥ اًأبد

٪٣٠مرة أو مرتان 

٪٢٦ثالث مرات أو أكثر 

٪٤شرحية
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إن احتمال أن تلد النساء اللوايت بلغن        ساعدة؛ يف املائة من مجيع الوالدات بدون أية م        ١٠تتم   •
املستوى الثانوي أو األعلى من التعليم يف مرفق صحي أكرب بثالثة أمثال من مثيله لدى النساء                

  .)١٩(اللوايت مل يتلقني أي تعليم
 يدعم (HSSP 11)وإن حتليل اخلطة االستراتيجية لقطاع الصحة من حيث نوع اجلنس   

وقد أبرز  . ة، اليت تتجاوز قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية املناقشة غالباً        الشواغل الصحية للمرأ  
  :يلي التحليل ما

  لدى النساء احتياجات حمددة ناشئة عن جهازهن التناسلي البيولوجي؛ •
  النساء يسعني إىل معاجلة اآلخرين بدالً من أن يسعني إىل معاجلة أنفسهن؛ •
القواعد اليت متيز ضد املرأة واملستفيدين من الرعايا        التحيز اجلنسي املتأصل يف قطاع الصحة و       •

  الصحية؛
تفضيل األطفال الصبيان، وهذا يعين أن النساء اللوايت لديهن أوالد بنـات يواصـلن والدة                •

  ولداً ذكراً؛" بطريق الصدفة"األطفال على أمل أن يلدن 
جلنـسية وبـاألدوار املرتليـة      احلاجة إىل تزويد املراهقات باملعلومات املناسبة لإلملام حبياهتن ا         •

  اجلسيمة للفتيات يف اجملتمع، اليت جتعلهن أكثر تعرضا للمرض من نظرائهن الذكور؛
  اللتماس الرعاية الصحية؛) الوقت واملال(املوارد احملدودة  •
نظرا إىل تعرض الفتيات للضغط ملمارسة اجلنس يف         املستويات العالية للحمل يف سن املراهقة،      •

  ظرائهن من الذكور؛وقت أبكر من ن
  .ممارسة ضغط من أجل التبكري يف الزواج •

. اإليـدز /ةوهناك أيضاً تفاوت بني اجلنسني فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري            
والنساء الشابات يف حالة العشرة الدائمة أكثر تعرضاً مبرتني إىل أربع مرات لإلصابة بفريوس              

م توفر بيانات عن األمراض مبوبة حبسب اجلنس أحد         ويعترب عد . اإليدز/ةنقص املناعة البشري  
وبصرف النظر عن الشواغل املتعلقة بالصحة اإلجنابية، فإن معظم . الشواغل الرئيسية للجنسني

  .)٢٠(اإلحصاءات الصحية تعرض يف شكل غري مبوب ال يبني االختالفات بني اجلنسني

__________ 

  .١٤املنظور اجلنساين؛ : أهم النتائج املستخلصة من االستقصاء الدميغرايف والصحي يف أوغندا )١٩(
حتليل من منظور جنساين للخطـة      : ١١-٧،  )٢٠٠٧(وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية        )٢٠(

 .(HSSP 11)االستراتيجية لقطاع الصحة 
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  )٢١(التسجيل يف املدارس حبسب اجلنس والدرجة: التعليم  ٣-١  
جتري وزارة التعليم إحصاًء رمسيا للتعليم، يتناول، يف مجلـة أمـور، التـسجيل يف                 

وجتمـع  . املدارس حبسب اجلنس، ومعدالت البقاء يف املدارس واالنتقال والتسرب والترقـي          
املعلومات وجتهز يف خالصة إحصاءات التعليم الثانوية األوغندية، اليت تعد مـصدراً قيمـاً              

  . املبوبة حبسب اجلنسلبيانات التعليم
 يف املائـة مـن      ٥٠,١ويتبني من التسجيل اإلمجايل يف مجيع املدارس االبتدائية أن            

وكانـت غالبيـة التالميـذ يف       .  يف املائة هم من الفتيات     ٤٩,٩املسجلني هم من الفتيان و    
  ). أدناه٢انظر الشكل (الصفوف الدنيا 

  ٢الشكل 
  جلنس والدرجة التسجيل يف املدارس االبتدائية حبسب ا

  

وجتري وزارة التعليم أيضاً، يف كل سنة، إحصاًء وطنيا للطالب املسجلني يف املدارس   
وتتناول العمليـة التـسجيل يف      . الثانوية ومدارس التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين       

.  والفتيات املدارس حبسب اجلنس، وخباصة قدرة االستيعاب اإلمجالية ومعدالت ترقي الفتيان         
وجيرى اإلحصاء يف إطار السياسة الشاملة للتعليم والتدريب ما بعد االبتدائي كتدبري منصف             
لتوفري تعليم وتدريب جيدي النوعية ما بعد املدرسة االبتدائية جلميع األوغنديني الذين أجروا             

حصاء التعليم يف   وتستخدم البيانات اليت يتضمنها إ    . امتحانات انتهاء مرحلة الدراسة االبتدائية    
ختطيط ورصد األحكام املتعلقة بتوفري التعليم اجليد النوعية ذي الصلة لألوغنـديني، وجتهـز              

  .)٢٢(وتعمم على خمتلف املستعملني يف إطار نظام معلومات إدارة التعليم
__________ 

  .، خالصة إحصاءات التعليم األوغنديةxvi: ١، اجمللد )٢٠٠٨(وزارة التعليم والرياضة  )٢١(
  .، خالصة إحصاءات التعليم األوغندية)v؛ ٢٠٠٨، ١اجمللد (وزارة التعليم والرياضة  )٢٢(
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  ٣الشكل 
  التسجيل حبسب اجلنس يف مدارس التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين

  

  

  

  
  
  

  احلصول على املوارد اإلنتاجية  ٤-١  
لكل شخص احلق يف امـتالك ممتلكـات        ) ١٩٩٥( من الدستور    ٢٦تكفل املادة     

وُتكتسب احلقوق املتعلقة بـاألرض، وخباصـة يف        . بصورة فردية أو باالشتراك مع آخرين     
املناطق الريفية، من خالل حقوق املولد وحتدد من خالل النسب من جهة األب؛ وتنقل هذه               

وقانون الزواج والطالق   ) ١٦٢املادة  (ومبوجب قانون اإلرث    . قوق إىل القوانني النظامية   احل
، مت تقييد حقوق املرأة بشأن ملكية األرض باهليكل القانوين غري املنصف       )٢٥٣-٢٤٨املواد  (

ومتتلك األسر املعيشية اليت يعوهلا رجل حقوق ملكية ملـا          . )٢٣(السائد وباملمارسات التقليدية  
  .)٢٤( يف املائة من األراضي املتاحة٩٠ و٨٠ح بني يتراو

__________ 

 لوحدة الرصد واحملاسـبة يف      ١، ورقة إحاطة إعالمية     )٢٠٠٧(التنمية االقتصادية   وزارة املالية والتخطيط و    )٢٣(
  .استراتيجيات توليد العمالة يف أوغندا: امليزانية

هل تستدعي  . ، الالمساواة اليت تتجاوز الدخل يف أوغندا      )٢٤(وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية       )٢٤(
  .١٤قة مناقشة املزيد من استجابة السلطات العامة؟ ور

 (%76 ذآور  (  لل

اث  ( %21)  لإلن

)٪٧٦(للذكور 

)٪٢١ (لإلناث
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  ٤الشكل 
  )٢٥(املوارد االقتصادية وملكية سندات الرهن العقاري يف أوغندا

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 جداً نظرا إىل أن الضمان اإلضايف الواجـب         ال يزال احلصول على التمويل حمدوداً       
 مسجالً   سنداً ٩٣ ١٤٦ية   أمناط ملك  ٤ويبني الشكل   . تقدميه إىل مؤسسات اإلقراض حمدود    

 يف املائة فقط مـن      ١٤وحصلت النساء على    . ٢٠٠٢-١٩٨٠كانت مرهونة خالل الفترة     
  .جمموع سندات الرهن العقاري

  العمالة  ٥-١  
  ٥الشكل 

  )٢٦(مشاركة القوى العاملة، حبسب اجلنس
 
 
 
 
 
 
 
 
  

__________ 

  .١٣٣؛ ٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠١٠/٢٠١١خطة التنمية الوطنية  )٢٥(
احلالة واالحتماالت املرتقبة   : وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، العمالة وخلق الوظائف يف أوغندا          )٢٦(

  .١١: ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩للوظائف، ورقة نقاش، 
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ـ               ساء، إن معدالت مشاركة الرجال يف العمالة أعلى بقليل من معدالت مشاركة الن
وميكن أن يعزى ذلك إىل املستويات املنخفـضة ملعرفـة          .  أعاله ٥كما هو مبني يف الشكل      

القراءة والكتابة لدى النساء، بوجه عام، وإىل أن معظم النساء يضطلعن بأدوار غري إنتاجية،              
  .بشكل خاص

وقد وضعت الدولة الطرف بيانات مبوبة حبسب اجلنس عن النساء الاليت يعانني من               
رمان، وهن النساء املسنات، والنساء ذوات اإلعاقة والالجئات، ترد يف التقرير التحليلـي             احل

واستمد التحليل مـن    . )٢٧(٢٠٠٦عن نوع اجلنس والفئات ذات االهتمامات اخلاصة لعام         
  .٢٠٠٢البيانات اليت مجعت خالل اإلحصاء األوغندي للسكان واإلسكان لعام 

__________ 

 اإلحصاء األوغندي للسكان -، تقرير حتليلي    )٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول (مكتب اإلحصاءات األوغندي     )٢٧(
  .٢٠٠٢واإلسكان لعام 
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  ٢ملرفق ا

  العنف املرتيل    
  ٦ الشكل

 ١٥النسبة املئوية لألشخاص املتزوجني من النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بـني             
  )٢٨( سنة والذين تعرضوا للعنف على يد زوجهم أو شريكهم٤٩و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 

  ).٢٣(، منظور جنساين ٢٠٠٦أهم النتائج املستخلصة من االستقصاء الدميغرايف والصحي األوغندي لعام  )٢٨(
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  ٣املرفق 
  ٧الشكل 

  املرافق الصحية يف أوغندا
  ٢٤٩: جدول معتمد من خطة التنمية الوطنية

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٤(املرافق الصحية 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤  السنة

شر
املؤ

ومي  
حك

رة   
ألس

يم ا
نظ ت

الدة
 الو
بعد

  

ص
خا

وع  
جملم
ا

ومي  
حك

رة   
ألس

يم ا
تنظ

الدة
 الو
بعد

  

ص
خا

وع  
جملم
ا

ومي  
حك

رة   
ألس

يم ا
نظ ت

الدة
 الو
بعد

  

ص
خا

وع  
جملم
ا

  

  ١٢٩  ٩  ٥٦  ٦٤  ١١٤  ٨  ٤٦  ٥٩  ١٠١  ٤  ٤٢  ٥٥  مستشفى
  ١٧٧  ١  ١٢  ١٦٤  ١٦١  ١  ١٢  ١٤٨  ١٦٥  ٢  ١٢  ١٥١ IVمركز صحي 
  ١ ٠٨٢  ٢٤  ٢٢٦  ٨٣٢  ٩٥٥  ٧  ١٨٦  ٧٦٢  ٩٠٤  ٢٢  ١٦٤  ٧١٨ IIIمركز صحي 
  ٣ ٠٠٦  ٩٦٤  ٤٨٠  ١ ٥٦٢  ٢ ٠٠٨  ٢٦١  ٤١٥  ١ ٣٣٢  ٢ ٢٢٣  ٨٣٠  ٣٨٨  ١ ٠٥٥ IIمركز صحي 

  ٤ ٣٩٤  ٩٩٨  ٧٧٤  ١ ٥٦٢  ٣ ٢٣٧ ٢٧٧  ٦٥٩  ٢ ٣٠١  ٣ ٤٤٣  ٨٥٩  ٦٠٦  ١ ٩٧٩  اجملموع   

  .٢٠١٠، ٢٠٠٦، ٢٠٠٤وزارة الصحة، شعبة البنية التحتية،   :املصدر
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  ٤املرفق 

  املراجع    

  التشريع    
  ؛)١٩٩٥(دستور مجهورية أوغندا   -١
  ؛)٢٠١٠(٣قانون العنف املرتيل   -٢
  ؛)٢٠١٠(٥شويه األعضاء التناسلية لإلناث قانون حظر ت  -٣
  ؛)٢٠١٠(قانون حظر االجتار باألشخاص   -٤
  ؛)٢٠٠٧(قانون جلنة تكافؤ الفرص   -٥
  ؛)٢٠٠٧(لعقوبات  لتعديل قانون ا٨القانون   -٦
  ؛)٢٠١٠(قانون احملكمة اجلنائية الدولية   -٧
  ؛)١٩٩٧(قانون الطفل   -٨
  ؛)١٦٢الفصل (قانون اإلرث   -٩

  ؛)٢٥٣-٢٤٨الفصل (قانون الزواج والطالق   -١٠
       ؛ )٢٠٠٦(٧؛ قـانون نقابـات العمـال        )٢٠٠٦(٦قانون العمالـة    : قوانني العمل   -١١

   ؛ قانون السالمة والصحة املهنيـتني      )التحكيم والتسوية (عمل  قانون املنازعات املتعلقة بال   
٢٠٠٦(٩.(  

  مشاريع القوانني املقترحة    
  ؛)٢٠٠٩(مشروع قانون الزواج والطالق   -١٢
  ؛)٢٠٠٨(اإليدز ومراقبتهما /ةمشروع قانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري  -١٣
  ؛]اقتراح) [٢٠٠٩(ني مشروع قانون إدارة األحوال الشخصية للمسلم  -١٤
  ).٢٠٠٤) (أحكام متنوعة(مشروع قانون اجلرائم اجلنسية   -١٥
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  السياسات    
  ؛)٢٠٠٦يوليه /متوز(السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص   -١٦
  ؛)٢٠٠٧(السياسة األوغندية اخلاصة بنوع اجلنس   -١٧
  السياسة الوطنية اخلاصة باألشخاص املسنني؛  -١٨
  .، وزارة التعليم والرياضة)٢٠٠٩(جلنس يف قطاع التعليم السياسة اخلاصة بنوع ا  -١٩

  خطط العمل    
  ؛)٢٠١٤/١٥-٢٠١٠/١١(خطة التنمية الوطنية   -٢٠
 ١٨٢٠ و١٣٢٥خطة العمل األوغندية بشأن قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة          -٢١

  وإعالن غوما؛
  عليم والرياضة؛سبل السرية املهنية، إدارة التوجيه واملشورة، وزارة الت  -٢٢
  إجياد بيئة تعلّم تستجيب الحتياجات اجلنسني، وزارة التعليم والرياضة؛  -٢٣
 واإليـدز   ةاخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشري             -٢٤

  ؛)٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٧/٢٠٠٨(
 أوغنـدا    واإليـدز يف   ةالسياسة الوطنية لتعميم التوعية بفريوس نقص املناعة البـشري          -٢٥

  ؛)٢٠٠٨(
حتليل اخلطة االستراتيجية لقطاع الصحة من منظور جنساين، وزارة شؤون اجلنـسني              -٢٦

  والعمل والتنمية االجتماعية؛
، وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنميـة       )٢٠٠٧(خطة العمل الوطنية بشأن املرأة        -٢٧

  االجتماعية؛
ية، وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية      ورقة إطارية مليزانية قطاع التنمية االجتماع       -٢٨

  .االجتماعية

  التقارير    
، اجلمعيـة   )١٩٨٦-١٩٨٠(مقاطعة لويرو   : جتربة املرأة يف الرتاع املسلح يف أوغندا        -٢٩

  النسائية للتبادل الثقايف الدويل؛
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 وضع مناذج ملسامهات التقليل من الالمساواة بني : تعميم املنظور اجلنساين بشكل فعال      -٣٠
، وزارة  )٢٠٠٩مايو  /أيار(اجلنسني يف احتماالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف أوغندا          

  املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
التعلـيم  / عن العدد اإلمجايل للمسجلني يف التعليم الثانوي الشامل        ٢٠٠٩تقرير عام     -٣١

  م والرياضة؛والتدريب الشاملني ما بعد التعليم االبتدائي، وزارة التعلي
  ، وزارة التعليم والرياضة؛)٢٠٠٨(خالصة إحصاءات التعليم األوغندية   -٣٢
  ، وزارة الصحة؛)٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين(التقرير السنوي عن أداء قطاع الصحة   -٣٣
مـارس  /آذار(استعراض الوثائق املتوفرة عن اجلنسني والوصول إىل العدالة يف أوغندا             -٣٤

  ن اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية؛، وزارة شؤو)٢٠٠٢
، )٢٠٠٦أغسطس  /آب(وضعها وأسباهبا وآثارها    : الالمساواة بني اجلنسني يف أوغندا      -٣٥

  وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
  املرأة يف جمال اختاذ القرارات يف أوغندا، اجلمعية الربملانية األوغندية للمرأة؛  -٣٦
هل تستدعي استجابة أكرب مـن جانـب        :  اليت تتجاوز الدخل يف أوغندا     الالمساواة  -٣٧

  السلطات العامة؟ وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
تقييم سريع للتضحية باألطفال يف أوغندا، وزارة شؤون اجلنسني والعمـل والتنميـة               -٣٨

  االجتماعية؛
مارس /آذار(رسات املتعلقة بالتنمية الوطنية تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات واملما     -٣٩

  ؛)٢٠١٠
تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية املعنية بالنشر املعقودة يف إطار خطة العمل الوطنيـة                -٤٠

كـانون  (بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مقاطعة غولو             
  ؛)٢٠٠٧ديسمرب /األول

أن مشروع خطة العمل الوطنية لرصد اتفاقية القضاء على         حلقة العمل االستشارية بش     -٤١
  ؛)٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف أوغندا 

تقرير عن أعمال حلقة العمل االستشارية لنشر توصيات اللجنة املعنية بالقضاء علـى               -٤٢
د اتفاقية القضاء التمييز ضد املرأة لدى حكومة أوغندا، ووضع خطة عمل لتنفيذ ورص      

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف أوغندا؛
  ، مكتب اإلحصاءات األوغندي؛)٢٠٠٨(وقائع وأرقام عن اجلنسني   -٤٣
  استراتيجيات لتوليد العمالة يف أوغندا، وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛  -٤٤
  لتخطيط والتنمية االقتصادية؛املرأة يف العمالة املأجورة، وزارة املالية وا  -٤٥
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  املرأة يف جمال إنشاء املشاريع، وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛  -٤٦
  املرأة يف الزراعة، وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛  -٤٧
  ؛)٢٠٠٨(جلنة حقوق اإلنسان األوغندية، التقرير السنوي احلادي عشر   -٤٨
منظـور  :  املستخلصة من االستقصاء الدميغرايف والـصحي األوغنـدي        أهم النتائج   -٤٩

  ؛جنساين
، )٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلول(قضايا وتوصيات، تقرير عن مشاورات أصحاب املصلحة          -٥٠

  .وزارة األراضي واإلسكان والتنمية احلضرية

       


