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  مقدمة  ٠- ١  
  

   والسياسي االقتصادي–السياق االجتماعي     
  
اتسمت قيادة حكومة حركة املقاومة الوطنية باالستقرار السياسي الذي حتقـق بوضـع               - ١

، على أسـاس إطـار العمـل املتعلـق بـاحلقوق وإيـالء اهتمـام                ١٩٩٥دستور جديد صدر يف عام      
 ١٩٩٧وقـد ُنفـذت خطــة العمـل املتعلقــة بالقـضاء علـى الفقــر منـذ عــام       . خـاص بوضـع املــرأة  

العمل املتعلق بالسياسة العامة الذي ميثل األداة اإلرشـادية ألولويـات تنميـة البلـد               بوصفها إطار   
 يف املائـة يف  ٥٦وقـد شـهدت أوغنـدا اخنفاضـا كـبريا يف حـدة الفقـر مـن          . لتخفيف حدة الفقر  

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣١ إىل ١٩٩٢عام 
ــوايل مــع خطــة        - ٢ ــة علــى الت ــة الوطني العمــل املتعلقــة  وجيــري وضــع خطــة مخــسية للتنمي

ويتمثل اهلـدف املتوسـط     . “رالنمو، والعمالة واإلزدها  ”: بالقضاء على الفقر يف إطار موضوع     
 يف املائـة علــى  ٨األجـل للحكومـة يف حتقيــق متوسـط معـدل منــو للنـاتج احمللـي اإلمجــايل بنـسبة        

ــسنة  ــة  . األقــل يف ال ــسنة املالي ــسبة  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويف ال ــصاد بن ــا االقت ــة ومــن   يف املا٨,٩، من ئ
 يف املائــة يف الــسنة املاليــة احلاليــة  ٨,١املتوقــع أن ينمــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل احلقيقــي بنــسبة   

ومـع  . ومنذ عامني، كان نصف ميزانيـة أوغنـدا مـدعوما مـن شـركاء التنميـة               . ٢٠٠٨/٢٠٠٩
  . الوطنية يف املائة من امليزانية٦٦النمو املطرد يف األداء االقتصادي، يدعم الدخل احمللي اآلن 

واحلكومة ملتزمة بإعادة توجيه االستثمارات العامـة إىل قطاعـات النمـو احلرجـة، الـيت                  - ٣
الطـرق، واالتـصاالت   (تشمل التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والزراعة واهلياكـل األساسـية          

نفــاق ولــذلك ســيتركز اال. ، الــيت ســتؤدي إىل حتــسني اإلنتاجيــة)الــسلكية والالســلكية والطاقــة
على اجملاالت الـيت سـتزيد فـرص العمـل وتعجـل باالسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية احليويـة عـن                 

  .طريق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
 ٥١وتـشكل النـساء نـسبة       ). ٢٠٠٩( مليـون نـسمة      ٣٠,٦ويبلغ عدد سكان أوغندا       - ٤

ويبلـغ متوسـط العمـر      . الريـف  يف املائـة مـن األوغنـديني يقطنـون           ٨٨يف املائة مـن الـسكان، و        
 يف املائـة واحـدا مـن    ٣,٢ عامـا ومـا زال متوسـط منـو الـسكان البـالغ              ٥٠املتوقع عنـد الـوالدة      

ويف حني يوفر هذا يدا عاملة قوية، فإنه يضغط بصورة هائلـة علـى      . أعلى املتوسطات يف العامل   
. وُسـبل احلـصول عليهـا     قدرة احلكومـة علـى معاجلـة القـضايا املتعلقـة بتقـدمي اخلـدمات اجليـدة                  

وأدى إلغــاء الــضريبة التــصاعدية إىل زيــادة اعتمــاد احلكومــات احملليــة علــى حتــويالت احلكومــة  
  .املركزية وقيَّد إىل حد ما قدرهتا على توفري ورصد تقدمي اخلدمات
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ومنا النـاتج احمللـي   . وقد استفادت أوغندا من فترة منو قوية منذ تسعينات القرن املاضي     - ٥
 ممــا مكــن البلــد مــن  ١٩٩٠/١٩٩١ يف املائــة يف الــسنة منــذ عــام  ٢,٧ايل للفــرد بنــسبة اإلمجــ

ومــا زال اقتــصاد أوغنــدا معتمــدا . اســتعادة األوضــاع االقتــصادية واالجتماعيــة املــستقرة نــسبيا
 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل ولكنـه            ٤٠بشدة على القطاع الزراعي، الذي ميثل أقل من         

ومـع أن القطـاع الزراعـي مل يبلـغ مـستويات            .  يف املائة من القـوى العاملـة       ٨٠  يستخدم حوايل 
النمــو املتوقعــة، أســهمت التحــسينات يف خــدمات اإلرشــاد واخلــدمات االستــشارية يف زيــادة    

وباالضافة إىل ذلك، كانت هناك زيادة يف عدد الريفيني الـذين وجـدوا مـصادر               . دخل املََزارع 
ع أنه كانت هناك منذ ذلك احلني بعض التقلبات يف معـدل النمـو              وم. دخل من خارج املزارع   

، ٢٠٠٦-٢٠٠٣ يف املائـــة يف ٥,٨ إىل ٢٠٠٣-١٩٩٨ يف املائـــة يف ٦,٣مـــن متوســـط بلـــغ 
بيـد أنـه مـا زالـت هنـاك تفاوتـات هامـة داخـل األسـر املعيـشية، مـن              . حتسن عمق الفقر املـدقع    

وعلـى سـبيل املثـال،      .  احلـضرية  –يفيـة   حيث نوع اجلنس وكذلك بـني اجملتمعـات واملنـاطق الر          
ولـذلك مـن   . زالت مستويات الفقـر أعلـى مـن املتوسـط القـومي يف املنـاطق املتـأثرة بـالرتاع                   ما

املعقول أنه إذا ساد السالم، الذي أُعيد يف الشمال؛ ميكن حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثـل            
  . إىل النصفيف ختفيض نسبة األشخاص الذين يعيشون يف فقر ُمدقع

ــشرية مبــا يف ذلــك        - ٦ ــة الب ــضا إحــراز تقــدم يف املؤشــرات األخــرى للتنمي وقــد ُســجل أي
 يف املائــة بــرغم وجــود حتــديات فيمــا يتعلــق      ٩٠حــدوث زيــادة يف التــسجيل باملــدارس إىل    

ــاه إىل     ــداد الريــف باملي ــادة يف إم ــشار  ٦١باالســتبقاء؛ وحــدوث زي ــة؛ واخنفــاض يف انت  يف املائ
 يف املائــة؛ واخنفــاض يف وفيــات  ٦ يف املائــة إىل ٣٠اإليــدز مــن /املناعــة البــشريةفــريوس نقــص 

؛ ٢٠٠٦ يف عـام    ٧٥ إىل   ٢٠٠١ مولـود حـي يف عـام         ١ ٠٠٠ لكـل    ٨٧األطفال الرضـع مـن      
  . خالل نفس الفترة٤٣٥ إىل ٥٠٥ووفيات األمهات من 

يف أوغنـدا بعـد   ، أُعيد نظام تعدد األحـزاب   ٢٠٠٥ويف أعقاب استفتاء أُجري يف عام         - ٧
. ٢٠٠٦وبنــاء عليــه جــرت انتخابــات رئاســية وبرملانيــة متعــددة األحــزاب يف عــام  .  عامــا٢٠

ويف حـني أنـه وسَّـع جمـال     . وخلق هذا السيناريو اجلديد فرصا وحتديات على حد سواء للمـرأة          
 إىل ٢٠٠١ يف عـام  ٧٥القيادة أمام املرأة كما يتضح من الزيادة يف عدد النساء يف الربملان مـن          

، تشمل التحديات الناشـئة عمليـة مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف سياسـات        ٢٠٠٨ يف عام    ١٠٠
ــة؛ و   ــسياسية املختلف ــلوهياكــل األحــزاب ال ــوق مــصاحلهن    تكت ــرأة ف ــضايا امل ــساء حــول ق  الن

  .وأولوياهتن احلزبية
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وعلـى  . وتشترك حكومة أوغندا بنشاط يف اجلهود الرامية إىل تعزيز التكامـل اإلقليمـي       - ٨
. الــصعيد اإلقليمــي، تــشمل التطــورات اجلديــدة عمليــات مؤديــة إىل تعزيــز التكامــل اإلقليمــي   

وهــذه العمليــات تــشمل إحيــاء مجاعــة شــرق أفريقيــا وبالتــايل إنــشاء اجلمعيــة التــشريعية لــشرق 
ويوجـد يف اجلمعيـة     . أفريقيا اليت تضم ممثلني عن بوروندي، وكينيا، ورواندا، وترتانيا وأوغنـدا          

التشريعية تسعة ممثلني أوغندنيني، منهم أربع سيدات، ويتـيح التكامـل اإلقليمـي فرصـا جديـدة                 
وفيما يتعلق بشعب أوغندا واملنطقـة ككـل، ميثـل          . لسوق العمل والتجارة من بني أمور أخرى      

وفيمـا يتعلـق بـاملرأة، سـيتوقف االنتفـاع          . هذا فرصا للمشاركة والتبادل التجاري عـرب احلـدود        
ــا يف        هبــذه امل ــسانية يف احلــسبان وتناوهل ــشواغل اجلن ــى مــدى أخــذ ال ــدر كــبري جــدا عل ــا بق زاي

  .االتفاقات الالحقة
 تــشمل ٢٠٠٢والتطــورات األخــرى الــيت حــدثت منــذ التقريــر املرحلــي األخــري لعــام     - ٩

اجلهود املتضافرة اليت بذلتها حكومة أوغندا وأصحاب املـصلحة اآلخـرين لتوقيـع اتفـاق سـالم                  
ولـسوء احلـظ،   .  عاما يف مشـال أوغنـدا     ٢٠لرب للمقاومة إلهناء الرتاع الذي استمر       مع جيش ا  

تعرقلت العملية بسبب عدة عقبـات يف الدرجـة األوىل مـن جـيش الـرب للمقاومـة ومـا زالـت                      
وقــد حتمــل األطفــال والنــساء وطــأة الــرتاع وكانــت النــساء بوجــه خــاص يف     . العمليــة معلقــة

. تمع احمللي واهلياكل االجتماعية التقليدية يف املناطق املتأثرة بـالرتاع         الطليعة الرامية إىل تعزيز اجمل    
وبــسبب هــذا الـــدور اهلــام، جيـــري بــذل اجلهــود إلشـــراك املــرأة يف عمليـــات بنــاء الـــسالم،        
واملصاحلة، وإعادة التأهيل  واإلنعاش علـى النحـو الـوارد يف اخلطـة املتعلقـة بالـسالم واالنعـاش                    

 وهي اإلطار الذي ُيتوقع أن تسترشد بـه عمليـة اإلنعـاش             - ٢٠١٠-٢٠٠٧والتنمية يف الفترة    
  .وإعادة التأهيل يف مشال أوغندا

  حالة تقدمي تقارير أوغندا إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  - ١٠
صــّدقت أوغنــدا علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام      
وقد ثبت إلتزام أوغندا بالتقيد بأحكام االتفاقية بقيامها بتقـدمي تقـارير          . فظات بدون حت  ١٩٩٥

وطبقـا للمبـادئ التوجيهيـة    .  إىل اللجنـة ٢٠٠٢ و   ١٩٩٩ و   ١٩٩٢احلالة القطرية يف األعـوام      
للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة والتقريــر املتعلــق حبالــة تقــدمي الــدول األطــراف   

، كــان مــن ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٦ مــن االتفاقيــة الــذي صــدر يف ١٨ب املــادة للتقــارير مبوجــ
 والتقـارير التاليـة يف عـام    ١٩٩٨املتوقع أن تقدم حكومة أوغندا التقرير الدوري الرابع يف عـام            

ولذلك يضم هذا التقرير التقارير الدورية الرابعة واخلامـسة والـسادسة           . ٢٠٠٦، وعام   ٢٠٠٢
  .ظر فيها اللجنةوالسابعة جمتمعة لكي تن
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وتبــدأ كــل مــادة بإعــادة عــرض  . والتقريــر مــنظم حــسب تسلــسل املــواد يف االتفاقيــة    - ١١
الـشاغل الـذي أعربـت عنـه اللجنـة وتوصـياهتا أثنـاء االجتمـاع للنظـر يف تقريـر احلالـة القطــري            

ــد يف    ــذي ُعق ــدا ال ــث ألوغن ــذي    . ٢٠٠٢أغــسطس / آب٩الثال ــدم ال ــل للتق ــك حتلي ــي ذل ويل
وتتمثـل  . مـة أوغنـدا وأصـحاب املـصلحة اآلخـرون يف تنفيـذ اإلجـراء املوصـى بـه          أحرزته حكو 

 الــيت مل تعــرب اللجنــة عــن  ١٦ و ١٥، و ١٣، و ١٠، و ٤االســتثناءات مــن ذلــك يف املــواد  
. القلق بشأهنا ومل تقدم توصيات متعلقة هبـا ولكـن أحـرزت فيهـا الدولـة الطـرف تقـدما كـبريا                     

أما الصعوبات املتبقية واملعلقة اليت واجهتـها       . م احملرز بالوثائق  ويف هذه احلالة، جرى دعم التقد     
الدولة الطرف يف تنفيذ أحكام االتفاقية فإهنا ُتدرس باالضافة إىل التدابري واخلطـوات املـستقبلية           

  .واحملددة للتغلب على العوامل والصعوبات املتبقية يف تنفيذ االتفاقية
  

  تقريراملنهجية املتبعة يف إعداد ال  ١-١  
  

اســـتلزمت املنهجيـــة املتبعـــة اســـتعراض مـــا كُتـــب يف الوثـــائق الـــيت نـــشرهتا احلكومـــة    - ١٢
وجرت أيضا مـشاورات مـع وزارات احلكومـة وإداراهتـا ووكاالهتـا،             . ومنظمات اجملتمع املدين  

وعلـــى صـــعيد املقاطعـــات، جـــرت  . واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة  
ــة يف املقاطعــات   مقاطعــات٨مــشاورات يف  ــة اجملتمعي وقــدمت . )١( مــع مــوظفي شــؤون التنمي

املشاورات اإلقليمية املتعلقـة خبطـة العمـل الوطنيـة بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة إسـهامات يف القـضايا                    
  .اليت يتعني إدراجها يف التقرير

  
  ١املادة     
  تعريف التمييز    

ــة تكــافؤ       - ١٣ ــشئت جلن ــالتقرير، أُن ــشمولة ب ــرة امل ــز   خــالل الفت ــة لتعزي ــرص؛ ويف حماول  الف
األحكام الدستورية املتعلقة بتعريف التمييـز، ُيعـرِّف قـانون جلنـة تكـافؤ الفـرص التمييـز بـاملعىن                    

  : الواسع على أنه يشمل
أي فعل، أو امتناع عن فعل، أو سياسة، أو قـانون، أو قاعـدة، أو ممارسـة، أو تفرقـة،                      

ن من آثاره، املباشرة أو غـري املباشـرة، إبطـال أو       أو وضع، أو حالة، أو استبعاد أو تفضيل يكو        
االنتقاص من تكافؤ الفرص أو هتميش قطاع من اجملتمـع أو تنـتج عنـه عـدم مـساواة يف معاملـة                
ــرق، أو        ــى أســاس اجلــنس، أو الع ــات عل ــاحلقوق واحلري ــع ب األشــخاص يف العمــل أو يف التمت

لعقيــدة، أو الــدين، أو احلالــة الــصحية، أو اللــون، أو األصــل اإلثــين، أو القبيلــة، أو املولــد، أو ا
  .الوضع االجتماعي أو االقتصادي، أو الرأي السياسي أو اإلعاقة

_________________ 
  .ين، وكاسيسي، وكينجوجو، وكاالنغاال وسورويتاملقاطعات هي كابشوروا، ولريا، وغولو، وبوش  )١(  
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  ٢املادة   ٠–٢  
  

  التزام الدولة بالقضاء على التمييز  ١–٢  
  
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود تشريع وطـين مييـز ضـد املـرأة وإزاء بـطء           ‐ ١٤

رغم وجود أحكام دسـتورية تعـزز املـساواة بـني املـرأة والرجـل وحتظـر                 عملية إصالح القانون ب   
وباالضافة إىل ذلك، ساور اللجنة القلـق إزاء بـطء التقـدم احملـرز              . )٢(التمييز على أساس اجلنس   

  .يف رفع التمييز حبكم القانون ومنع والقضاء على التمييز حبكم الواقع
ــة إصــالح ا      ــل بعملي ــة بالتعجي ــذلك أوصــت اللجن ــوطين   ول ــشريع ال ــصبح الت ــانون لي لق

ويف هـذا الــصدد،  . متمـشيا مـع املبــادئ الدسـتورية لعـدم التمييــز واملـساواة بـني املــرأة والرجـل       
أوصي كذلك بالتعجيل بإصدار مـشروع قـانون األراضـي، وقـانون العالقـات العائليـة وقـانون                  

قيــف اجلمهــور وجــرى أيــضا حــث حكومــة أوغنــدا علــى القيــام حبمــالت لتث. اجلـرائم اجلنــسية 
وحمو األمية القانونية فيما يتعلق بأحكام االتفاقية والدستور للتوعية بالتزاماهتا الدوليـة والوطنيـة             

  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة
ــة انتــشار القــوانني والعــادات الــيت تتنــاىف مــع الــضمانات الدســتورية        والحظــت اللجن

هلا إىل آليـات إنفـاذ األحكـام الدسـتورية املتعلقـة            املتعلقة باملساواة وحمدودية وعي املـرأة ووصـو       
ــز  ــدم التميي ــق       . بع ــا فيمــا يتعل ــسهل اللجــوء إليه ــة باعتمــاد إجــراءات ي ــذلك أوصــت اللجن ول

بالشكاوى إلنفاذ الضمانات الدستورية والقيام حبمالت حملو األمية القانونية لكـي تـدرك املـرأة          
جنــة كــذلك وضــع بــرامج للمـــساعدة     واقترحـــت الل. حقوقهــا الدســتورية وآليــات إنفاذهــا    

  .القانونية، بالتعاون مع اجلماعات النسائية، لتمكني املرأة من طلب إنفاذ حقوقها
  

  التدابري املتخذة لرفع التمييز حبكم القانون  ٢- ٢  
  

  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات املتبقية  ١- ٢- ٢  
ريع ملعاجلة التمييز حبكم القانون مع أنـه        أحرزت الدولة الطرف تقدما هاما يف سن تش         - ١٥

، ُعــدل )٣(ويف أعقــاب جهــود مكثفــة للــضغط علــى املــسؤولني. مــا زال هنــاك جمــال للتحــسني

_________________ 
  .، من دستور مجهورية أوغندا)٦ (٣٣، و )١ (٢١املادتان   )٢(  
  .من ائتالف املنظمات النسائية حلقوق األرض الذي يقوده حتالف أرض أوغندا  )٣(  
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 ليشمل مـواد تزيـد مـن محايـة حقـوق املـرأة يف ملكيـة األرض،                  )٤(١٩٩٨قانون األراضي لعام    
  .واستغالهلا ووراثتها

عـدل بالتفـصيل علـى ضـمان حيـازة أرض          ألف من قـانون األراضـي امل       ٣٩تنص املادة     
 بيع أرض األسـرة، أو نقـل ملكيتـها، أو مبادلتـها، أو            ٤٠األسرة، يف حني حتظر املادة      

  .رهنها للوفاء، أو رهنها رهنا عقاريا، أو تأجريها إال باملوافقة املسبقة من الزوج
 بــني الــزوجني  لــألرضبامللكيــة املــشتركةومــع أن املــادتني ال تعترفــان مبــا فيــه الكفايــة   

، فإهنمـا تـضفيان مـصلحة عادلـة يف أرض األسـرة للـزوجني أي                )٥(رغبـت مجاعـة الـضغط      كما
وميكـن للمـرأة اآلن أن تـسجل حتـذيرا علـى سـند امللكيـة أو شـهادة                . عن طريق شـرط املوافقـة     

 وقـد . امللكية العرفية، ُيشري إىل أن العقار خاضع لشرط املوافقة، قبـل أي بيـع أو نقـل للملكيـة                  
  .أُحيل شرط امللكية املشتركة إىل قانون العالقات العائلية املقترح باعتباره األنسب

ويف حـني يـضفي     . )٦(وحيمي القانون أيضا حقوق املـرأة يف االسـتغالل املعتـاد لـألرض              - ١٦
القــانون اعترافــا قانونيــا علــى القــرارات الــيت تتخــذها الــسلطات العرفيــة فيمــا يتعلــق بــاألرض     

طبقا حليازة عرفية، ولكي تكون تلك القـرارات صـحيحة جيـب أال تـرفض حـصول      احملتفظ هبا  
وهذا احلكم متوافـق    . املرأة على ملكية األرض، أو حيازهتا أو استغالهلا أو حترمها من حقوقها           

من الدسـتور الـيت حتظـر األعـراف، أو املمارسـات أو العـادات أو التقاليـد                 ) ٤ (٢٤٦مع املادة   
وهــذا التكييــف هــام . يــدي أو ثقــايف وتنــتقص مــن حقــوق أي شــخص ذات الــصلة بــزعيم تقل

ــسبب القواعــد       ــة ب ــسلطات العرفي ــة لل ــارات الذاتي ــة باالعتب ــسابقة املتعلق ــارير ال ــالنظر إىل التق ب
  .واملواقف التقليدية جتاه املرأة

ــرأة يف         - ١٧ ــز حقــوق امل ــصحيحها لتعزي ــتعني ت ــيت ي ــضعف ال ــاك بعــض نقــاط ال ــد أن هن بي
األراضــي ال يــشترط أن تكــون موافقــة الــزوج  ) تعــديل(قيقــة القائلــة بــأن قــانون واحل. احليــازة

ــرأة يف األرض للخطــر     ــصاحل امل ــرَّض م ــة ميكــن أن تع ــها املمارســة   . كتابي ــذه املالحظــة تثبت وه
الشائعة حيث قام بائعو األرض الذين أخفقوا يف تقدمي دليـل كتـايب علـى املوافقـة قـدموا دلـيال                     

وعمليـة احلـصول علـى شـهادة امللكيـة، وهـي حيويـة              . )٧( والسلطات احمللية  شفويا قبلته احملاكم  
_________________ 

  .٢٠٠٤األراضي لعام ) تعديل(قانون   )٤(  
ة ضــمان امــتالك املــرأة لــألرض مــن خــالل امللكيــة املــشتركة شــرط امللكيــة املــشتركة الــذي يهــدف إىل زيــاد  )٥(  

لألرض مع الزوج مل ُيقر ألن الربملان ارتأى أنـه أنـسب لقـانون العالقـات العائليـة، ومـن مث أُحيـل إىل قـانون                          
  .العالقات العائلية

  . من قانون األراضي١٧املادة   )٦(  
  . للقوانني الرئيسية اليت متس املرأة يف أوغنداالتقييم اجلنساين) ٢٠٠٦(الشبكة النسائية ألوغندا   )٧(  
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، مل تنتشر أيضا على نطاق واسع وخباصة يف اجملتمعـات احملليـة يف    ‘شرط ضمان احليازة  ’إلنفاذ  
  .ويؤدي هذا إىل زيادة تعرض املرأة إىل إخالء األرض. املناطق الريفية

ون العالقـات العائليـة بطيئـا بعـد سـحبه للـسماح           وكان التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق بقـان            - ١٨
بــإجراء مزيــد مــن املــشاورات، يف أعقــاب احتجاجــات مــن قطاعــات مــن اجملتمــع علــى بعــض  

ويهدف القانون املقتـرح إىل إصـالح فـضال عـن توحيـد القـوانني املتعلقـة                 . )٨(البنود حمل الرتاع  
لقانون األوغنديـة مهمـة التوفيـق    وقد أسندت إىل جلنة إصالح ا    . بالزواج، واالنفصال والطالق  

ــانون إىل          ــشروع الق ــسَّمت م ــك احلــني ق ــذ ذل ــصلحة املخــتلفني ومن ــصاحل أصــحاب امل ــني م ب
يتـــضمن القـــانون األول أحكامـــا بـــشأن الـــزواج املـــدين، واملـــسيحي، واهلندوســـي : تـــشريعني

ات الـصلة   والبهائي؛ يف حني ينص القانون الثـاين علـى إنـشاء حمـاكم القـضاة ملعاجلـة املـسائل ذ                   
وسُيقدم مشروع قانون إىل النائب العـام للعـرض         . بالزواج والطالق حسب الشريعة اإلسالمية    

وتكفــي اإلشــارة إىل أن هــذه التــأخريات مل حتُــل دون الــضغط علــى    . )٩(علــى جملــس الــوزراء 
املسؤولني من جانب وزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعية، ورابطة برملانيـات            
أوغندا، واللجنة الدورية اجلنسانية واللجنة الدائمة لتكافؤ الفرص التابعة للربملـان لوضـع قـانون           

  .)١٠(أسرة مناسب وعادل
وكانت منظمات اجملتمـع املـدين مـشتركة أيـضا بنـشاط يف الـدعوة لـسن قـانون أسـرة                       - ١٩

قـانون العالقـات العائليـة      وفيما يتعلق ب  . عادل يف إطار اإلئتالف املعين بقانون العالقات العائلية       
 لكفالة منح املرأة حقوقهـا الكاملـة يف الـزواج ويف فـسخه،              )١١(املقترح هناك مبادرات مستمرة   

  .بصرف النظر عن دينها
أما املوقف الذي اختذته جلنة إصالح القانون األوغندية فيما يتعلق بسن قانون اجلـرائم                - ٢٠

ــانون العقوبــ    ــواد ق ــل يف تعــديل م ــسية فيتمث ــبعض املقترحــات املطروحــة يف   اجلن ات اســتجابة ل
ويعـاجل هـذا التعـديل الـشواغل الـيت أثارهتـا اللجنـة بوجـه خـاص فيمـا يتعلـق                  . مشروع القـانون  

ــة وحماكمــة اجملــرمني      ــبل االنتــصاف واحلماي ــوافر ُس ــزواج وت ــانون . باالغتــصاب يف إطــار ال وق
اإلجرامي لالعتـداء اجلنـسي يف       يعترف بالفعل    ٢٠٠٤لعام  ) تعديالت متنوعة (اجلرائم اجلنسية   

_________________ 
ــالزواج          )٨(   ــة ب ــشتركة املتعلق ــة امل ــدد األزواج، وامللكي ــة باملعاشــرة، وتع ــود املتعلق ــشأن البن ــريت اعتراضــات ب أُث

  .واالغتصاب يف إطار الزواج) وخباصة األرض(
  .٢٠٠٨فرباير / شباط١٠ة، مقابلة مع الربوفيسور كاكوزا، رئيس جلنة إصالح القانون األوغندي  )٩(  
وزارة الشؤون اجلنسانية والعمل والتنمية االجتماعية منهمكة حاليا يف التوعية باملشاكل يف العالقات العائلية                )١٠(  

  .على أساس جترييب ألغراض تعبئة الدعم لسن قانون العالقات العائلية
  .لقة بتعزيز حقوق املرأة يف إطار الشريعةتقوم الشبكة النسائية ألوغندا بدراسة وحتديد الفرص املتع  )١١(  
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إطار الزواج ويـنص علـى أن الـشخص الـذي ُيـدان باالعتـداء اجلنـسي يف إطـار الـزواج، ُيـؤمر                
ومقـدار هـذا التعـويض يأخـذ يف     . بتعويض الـضحية، باالضـافة إىل معاقبتـه بالـسجن أو بغرامـة         

  .االعتبار عوامل من قبيل النفقات الطبية وغريها اليت تكبدهتا الضحية
 تشريعا آخر يتضمن أحكاما ترمي إىل معاجلـة التمييـز           ٢٠٠٦وميثل قانون العمل لعام       - ٢١

  ).١١ُتناقش أحكام هذا القانون بالتفصيل حتت املادة (ضد املرأة يف ميدان العمل 
والتدابري اهلامـة األخـرى للقـضاء علـى التمييـز حبكـم القـانون تـشمل سـن قـانون جلنـة                         - ٢٢

  . ووضع السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص٢٠٠٧تكافؤ الفرص لعام 
 مـن دسـتور أوغنـدا لعـام     ٢١و ) ٤(، و )٣ (٣٢ويستمد القانون واليته مـن املـادتني       

 اللتني تطلبان إىل الربملان سن قوانني إلنشاء جلنـة تكـافؤ الفـرص والـنص علـى             ١٩٩٥
ؤ الفـرص أساسـا   ويوفر قانون جلنة تكاف . املعاملة املتساوية للمرأة بالرجل، على التوايل     

  .قانونيا للطعن يف القوانني، والسياسات، والعادات والتقاليد، إخل، اليت متيز ضد املرأة
وإحراز تقدم فيما يتعلق بتفعيل جلنة تكافؤ الفرص يقتـضي تـسمية مخـسة مفوضـني مـن املقـرر           

ن  يبلــغ بليــون شــل٢٠٠٩-٢٠٠٨تعينــهم حــاال ورصــد اعتمــاد أويل يف ميزانيــة الــسنة املاليــة   
  .أوغندي

 مفيدة يف استخدام اإلحتكام االسـتراتيجي للقـضاء         )١٢(وكانت منظمات اجملتمع املدين     - ٢٣
ويـرد يف مقدمـة هـذه القـوانني قـانون        . للطعن بنجـاح يف القـوانني القائمـة الـيت متيـز ضـد املـرأة               

الطالق مع اإلشارة بوجه خاص إىل أسباب مـنح الطـالق، وقـانون العقوبـات وخباصـة احلكـم                   
  .ملتعلق بالزنا اجلنائي وقانون الوراثةا

واشــترط قــانون الطــالق علــى املــرأة أن تقــيم الــدليل علــى ســببني عنــدما تلــتمس مــن     
احملكمة احلصول علـى الطـالق يف حـني اشـترط القـانون علـى الرجـل أن ُيقـيم الـدليل                      

  .على سبب واحد فحسب
ووافقـت  . ئي للرجـل واملـرأة    وتضمن قانون العقوبات تعاريف خمتلفة جلرمية الزنا اجلنـا          

ــرأة       ــزوج االتــصال اجلنــسي مــع أي ام التعــاريف بالفعــل علــى أن ُيمــارس الرجــل املت
شريطة أال تكون متزوجة، يف حـني حظـرت علـى املـرأة املتزوجـة أن متـارس االتـصال               

  .اجلنسي مع أي رجل بصرف النظر عن حالته الزواجية

_________________ 
  .منظمة القانون والدعوة من أجل املرأة يف أوغندا  )١٢(  
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ا يتعلق حبق الوراثة، وتوزيع التركات غـري        وقد طُعن أيضا يف أحكام قانون الوراثة فيم         
اإليصائية، وتعيني وصي الوصية، واختيار حمل اإلقامة والزواج مرة أخـرى أثنـاء شـغل           

  .بيت الزوجية، باعتبارها متيز ضد املرأة
ــادئ       - ٢٤ وأعلنــت احملكمــة الدســتورية عــدم دســتورية أحكــام هــذه القــوانني ملنافاهتــا للمب

وطلـب النائـب العـام إىل إدارة مـدير عـام        . )١٣(ز واملـساواة بـني اجلنـسني      الدستورية لعدم التمييـ   
التركات، التقدم مبقترحات بشأن كيفية تعديل املواد موضوع البحث اليت ستعرض بعـد ذلـك          

ــوزراء  ــانون     . )١٤(علــى جملــس ال ــا والطــالق يف مــشروع ق ــشأن الزن ــة ب وســترد األحكــام املعدل
  .العالقات العائلية

ــد أعطــى ا   - ٢٥ ــاري     وق ــصديق علــى الربوتوكــول االختي ــدا للت ــه ألوغن ــام موافقت لنائــب الع
  .للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق حبقوق املرأة

ويتمثــل التحــدي الرئيــسي الــذي حتــدد يف تــأخر متابعــة قــرارات احملكمــة الدســتورية       - ٢٦
ــة     ــات العائلي ــانون العالق ــسن ق ــة ل ــة املطول ــدم وحــ . والعملي ــصدر   ولع ــدة، ي ــديالت جدي ود تع

املوظفون القضائيون األحكام علـى أسـاس اجتـهادي قـد ال يكـون دائمـا يف املـصلحة الفـضلى                  
  .للمرأة
ــة الطــرف كمــسألة ذات       - ٢٧ ــة إصــالح القــانون تعتــرف بــه لــذلك الدول والتعجيــل بعملي

  .أولوية عاجلة
  

  اء على التمييز ضد املرأةالتوعية بااللتزامات الدولية والوطنية على احلكومة للقض  ٣- ٢  
  

  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات املتبقية  ١- ٣- ٢  
يتمثل تطور هام آخر يف اعتماد خطة العمـل الوطنيـة األوىل لرصـد تنفيـذ االتفاقيـة يف                     - ٢٨

وقـد وضـعت خطـة العمـل الوطنيـة يف سـياق توصـيات اللجنـة املعنيـة          . ٢٠١٠-٢٠٠٧الفترة  
تمييز ضد املـرأة املعتمـدة فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـدوري الثالـث ألوغنـدا وُتـورد                    بالقضاء على ال  

ومن املقرر استعراضـها علـى أسـاس        . جممال ألنشطة حمددة وللجهات املسؤولة عن كل توصية       
  .سنوي

_________________ 
  )١٣(  UGANDA ASSOCIATION OF WOMEN LAWYERS, AND OTHERS Vs. THE ATTORNEY 

GENERAL; Constitutional Petition No.2 of 2003; LAW & ADVOCACY FOR WOMEN IN UGANDA 

Vs. ATTORNEY GENERAL; Constitutional Petitions Nos. 13/05 & 05/06; LAW & ADVOCACY FOR 

WOMEN IN UGANDA Vs. ATTORNEY GENERAL (supra).  
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١١مقابلة مع وكيل النائب العام، يف   )١٤(  
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وقــد نظمــت وزارة الــشؤون اجلنــسانية، والعمــل والتنميــة االجتماعيــة دورات توعيــة     - ٢٩
وعلـى  . التفاقية باالضافة إىل نشر خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة باالتفاقيـة        إقليمية بشأن أحكام ا   

صعيد املقاطعات، اشترك املوظفون القضائيون، واحملاكم احمللية، ومنظمـات اجملتمـع املـدين، إخل              
  .يف إعداد خطط عمل إقليمية ملتابعة توصيات اللجنة

ــها اإلدارات      - ٣٠ ــيت نظمت ــة ال ــد أســهمت دورات التوعي ــة األخــرى يف وضــع   وق احلكومي
آليـــات مؤســـسية لتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة يف قطـــاع العدالـــة، والقـــانون          

  :)١٦(وهذه اآلليات تشمل.)١٥(والنظام
وحدة محاية األسرة والطفل التابعة لقوة شرطة أوغندا الـيت تتلقـى وتتنـاول الـشكاوى                 •

 من النساء واألطفال؛

 مكتب حقوق اإلنسان يف السجون؛ •

 مـع وحـدة متخصـصة       )١٧(ديرية حقوق اإلنسان يف قوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة         م •
 .لتناول حاالت النساء واألطفال

ــة الطــرف حــصول املــرأة بطريقــة أفــضل علــى املعلومــات املتعلقــة       - ٣١ وقــد ســهلت الدول
 ومكاتـب حقـوق اإلنـسان يف    مجاعـات العمـل التطـوعي   حبقوقها الدسـتورية عـن طريـق إنـشاء      

عات الـيت تـدرب أفرادهـا علـى تنظـيم دورات التوعيـة اجملتمعيـة وحمـو األميـة القانونيـة يف                  املقاط
وجيــري . )١٩(وتــشمل األنــشطة األخــرى ترمجــة املــواد إىل اللغــات احملليــة . )١٨(جمتمعــاهتم احملليــة

. حاليـا اســتخدام الفــرق املــسرحية وفــرق العمــل مــن الــذكور لنــشر مــواد حمــو األميــة القانونيــة 
  . )٢٠(يضا أنشطة حملو األمية القانونية استهدفت املشردين داخلياوُنظمت أ

_________________ 
عـام بـشأن أحكـام الدسـتور وفقـا          تتمتع جلنـة حقـوق اإلنـسان يف أوغنـدا بالواليـة الدسـتورية خللـق الـوعي ال                    )١٥(  

  .١٩٩٥ من دستور مجهورية أوغندا لعام ٥٢للمادة 
 كـانون  ٣٠مقابلة مع دورا كابوي، مدير، البحث والتعلـيم والتوثيـق، جلنـة حقـوق اإلنـسان يف أوغنـدا، يف                 )١٦(  

  .٢٠٠٨يناير /الثاين
ن يف منــهج تــدريب املــستجدين  أدجمــت أيــضا قــوات الــدفاع الــشعبية األوغنديــة والــسجون حقــوق اإلنــسا     )١٧(  

  .واملقررات التروجيية
تــضمنت املواضــيع املغطــاة اشــتراك املــرأة يف احليــاة الــسياسية، واحلــق يف وراثــة املمتلكــات، وتعلــيم الطفلــة،     )١٨(  

  .والعنف اجلنساين، والتمكني االقتصادي للمرأة، وصحة املرأة وحقوقها اإلجنابية
ض، والوراثـة وإعالـة املـرأة والطفـل، والعنـف العـائلي الـيت أعـدهتا وزارة الـشؤون          تشمل املـواد املتعلقـة بـاألر      )١٩(  

  .اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعية
نظمتها وزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعية باالشتراك مع جلنة حقوق اإلنـسان يف أوغنـدا                  )٢٠(  

  .يف مقاطعات كيتغوم، وغولو وبادر
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وشاركت منظمات اجملتمع املدين بنشاط أيضا يف خلـق الـوعي بأحكـام االتفاقيـة عـن                   - ٣٢
طريــق بــرامج التــدريب والتــصميم والتنفيــذ جلعــل النــساء عوامــل تغــيري بتنميــة قــدراهتن علــى     

  .)٢١(االعتراض على وضعهن الراهن
د أسهمت محالت حمو األمية القانونيـة الـيت قامـت هبـا احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع                   وق  - ٣٣

املــدين علــى حــد ســواء يف متكــني املــرأة مــن ناحيــة حتــسني اشــتراكها يف احلوكمــة، والنــشطة     
االقتصادية، وحتسني صحة األم، وحتسني معدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة، واحلـد مـن زواج                 

  .املرأة باإلبالغ عن انتهاك احلقوقاألطفال وزيادة قيام 
وبرغم هذه التدخالت، فإن املرأة غارقة يف عدد من التحديات اليت تقيـد جهودهـا يف                 - ٣٤

وتشمل هذه التحديات مستويات الفقـر املرتفعـة، ومعـدالت اإلملـام            . إنفاذ حقوقها الدستورية  
إلمكانيـة احملـدودة للحـصول علـى        بالقراءة والكتابة املنخفضة واملمارسـات الثقافيـة الـسلبية، وا         
ومـن ناحيـة أخـرى، أدت عـدم         . املوارد ونقاط الـضعف املؤسـسية يف وكـاالت إنفـاذ القـانون            

  .كفاية املوارد إىل تقييد تغطية اجلهات الفاعلة الرئيسية
ومن املعترف به أن هناك حاجة، لـذلك، لزيـادة تغطيـة بـرامج التوعيـة وزيـادة الـوعي                     - ٣٥

  .البلد وعلى مجيع املستويات اليت تلتزم الدولة الطرف باإلضطالع هبايف مجيع أحناء 
  

  ٣املادة   ٠- ٣  
  تنمية املرأة والنهوض هبا  ١- ٣  

ــة وآليــات دعــم       - ٣٦ ــة إزاء عــدم وجــود اســتراتيجيات شــاملة ومنهجي ســاور القلــق اللجن
  .لتسهيل التنفيذ املستدام ألحكام االتفاقية

ميم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع وزارات احلكومـة والقيـام             جرى اقتراح وضع برنامج شامل لتع     
  .حبملة توعية شاملة تستهدف أيضا موظفي اخلدمة املدنية فيما يتعلق بأحكام االتفاقية

  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تعميم املنظور اجلنساين والصعوبات املتبقية  ١- ١- ٣  
 احلكومـة الوطنيـة   –جلنـساين علـى مـستويني    جرى االضطالع بأنشطة تعميم املنظور ا    - ٣٧

امليزنـة املراعيـة    وعلى الصعيد الوطين، تنظم حاليا الدولة الطرف تدريبا علـى           . واحلكومة احمللية 

_________________ 
دليـل تـدرييب علـى املبـادئ املكرسـة يف اتفاقيـة       ’عت منظمة العمل من أجل التنميـة دلـيال تـدريبيا بعنـوان        وض  )٢١(  

؛ يف حـني تنفـذ الرابطـة الوطنيـة للمنظمـات النـسائية يف أوغنـدا                 ‘القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       
  .“ يف احلياة اليومية للمرأةشكال التمييز ضد املرأةأاتفاقية القضاء على مجيع ”برناجما بعنوان 
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ــة  ــساين والعدالـ ــور اجلنـ ــصلة للمنظـ ــات ذات الـ ــسؤويل القطاعـ ــضا أدوات  . )٢٢( ملـ وأعـــدت أيـ
ــة    ــساين والعدالـ ــور اجلنـ ــة للمنظـ ــة املراعيـ ــى امليزنـ ــدريب علـ ــاعي  للتـ ــيط القطـ ــوظفي التخطـ  ملـ

  .)٢٣(وامليسرين
وقــد أســفرت جهــود تعمــيم املنظــور اجلنــساين عــن إدراج املبــادئ التوجيهيــة للميزنــة     - ٣٨

وبنـاء عليـه،   . املراعية للمنظور اجلنساين والعدالة يف طلب امليزانية للحكومة احملليـة والقطاعـات           
.  تقيـيم خطـط تنميـة احلكومـات احملليـة          ُيدرج تعميم املنظور اجلنـساين بوصـفه أحـد املعـايري يف           

ــة الطــرف بيانــات       ــة للمنظــور اجلنــساين، أعــدت الدول ــة املراعي ــز امليزن ــادة تعزي ــة لزي ويف حماول
مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس يف ميــادين الــصحة، والتعلــيم، واحلــصول علــى املــوارد اإلنتاجيــة   

  .)٢٤(والعمالة
 يف خطة العمل املتعلقة بالقضاء علـى        وجرى االضطالع أيضا بتعميم املنظور اجلنساين       - ٣٩

ومتثــل خطــة العمــل اإلطــار الــشامل لتخطــيط التنميــة   . الفقــر خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
وتــضمن . الوطنيــة الرامــي إىل إرشــاد إجــراءات الــسياسة العامــة للقــضاء علــى الفقــر يف أوغنــدا

 الفقــر تــشكيل الفريــق ااملعــين إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف خطــة العمــل املتعلقــة بالقــضاء علــى 
الـذي أُعيـدت تـسميته باللجنـة        (باملنظور اجلنساين يف خطة العمل املتعلقة بالقـضاء علـى الفقـر             

وجـرى تنفيـذ   . الذي يسَّر عملية تعميم املنظـور اجلنـساين   ) الفرعية للشؤون اجلنسانية واحلقوق   
املنظــور اجلنــساين يف هــذا عــن طريــق التكليــف بــإجراء دراســات قــدمت حججــا قويــة لتعمــيم 

خطة العمل املتعلقة بالقضاء على الفقر ووضع خطـة عمـل لالسترشـاد هبـا يف املـشاركات مـع                    
  .القطاعات واملؤسسات املنفذة خلطة العمل املتعلقة بالقضاء على الفقر

وأكد تقييم لعملية تعميم املنظور اجلنساين يف خطة العمل املتعلقة بالقضاء علـى الفقـر                 - ٤٠
ناك تقدما متباينـا فيمـا يتعلـق مبـدى معاجلـة القـضايا اجلنـسانية يف اخلطـة، وكـذلك فعاليـة               أن ه 

والنتائج املتعلقة بالدروس املستفادة سـتدخل      . )٢٥(االستراتيجيات اجلنسانية املستخدمة لتنفيذها   

_________________ 
وزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعية باالشتراك مع وحدة رصد وحتليل الفقر التابعة لـوزارة      )٢٢(  

  .املالية، والتخطيط والتنمية االقتصادية
دليـل  ’، و   ‘نـسانية والعـدل   كيف ُتعد ورقة إطارية للميزانيـة تعـاجل القـضايا اجل          ’هذه الكتيبات الدليلية بعنوان       )٢٣(  

، وزارة املاليــة والتخطــيط والتنميــة االقتــصادية، ووزارة الــشؤون اجلنــسانية والعمــل والتنميــة        ‘املــستعملني
  .‘دليل للُميسِّرين: امليزنة املتعلقة بالشؤون اجلنسانية والعدل’؛ و ٢٠٠٦مايو /االجتماعية، أيار

  )٢٤(  David Lawson, Gender Analysis of the Ugandan National Household Surveys, October 2003.  
تقييم العمليات والنتائج املتعلقة بالشؤون اجلنسانية يف خطـة العمـل املتعلقـة بالقـضاء علـى الفقـر يف أوغنـدا،                         )٢٥(  

  ).مشروع تقرير (٢٠٠٨-٢٠٠٤
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 يف عملية صياغة خطة التنمية الوطنية اليت ستحل حمل خطة العمل املتعلقة بالقـضاء علـى الفقـر                 
  .٢٠١٠-٢٠٠٩يف السنة املالية 

وقد أُحرز تقدم يف تعميم املنظور اجلنـساين يف قطاعـات الزراعـة، والطـرق، والتعلـيم،                   - ٤١
. وقطاع العدل والقانون والنظام وقطاعات الصحة يف خطة العمل املتعلقة بالقضاء علـى الفقـر            

والـصحة ُتنـاقش بالتفـصيل يف       واجلهود الراميـة إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف قطـاعي التعلـيم                
 على التوايل أما اجلهود املبذولة يف قطاع العـدل والقـانون والنظـام سـتناقش           ١٢ و   ١٠املادتني  
  .١٥يف املادة 

وقد ُنفذت أنشطة تعميم املنظـور اجلنـساين يف القطـاع الزراعـي لكفالـة اشـتراك املـرأة              - ٤٢
وهتدف خطة حتـديث الزراعـة الـيت        . مع الرجل يف الزراعة، واستفادهتا منها، على قدم املساواة        

متثل إطار العمل لتحديث الزراعـة، إىل زيـادة دخـل مزارعـي الكفـاف الفقـراء وحتـسني نوعيـة                     
. حياهتم من خالل زيادة اإلنتاجيـة وحـصة اإلنتـاج املطـروح يف الـسوق بوصـفه أحـد أهـدافها                    

 مشلــت إنــشاء جلنــة فرعيــة تقنيــة والتــدخالت املتعلقــة بتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف هــذا اإلطــار
 باللجنـة الفرعيـة     ٢٠٠٥أُعيـدت تـسميتها منـذ عـام         (جنسانية يف إطـار خطـة حتـديث الزراعـة           

الـيت أعـدت ورقـة وضـع جنـساين، وكُلفـت بوضـع مبـادئ                ) املعنية بالفقر والـشؤون اجلنـسانية     
 ومــوجزات )٢٦( خلطــة حتــديث الزراعــة٧توجيهيــة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف الــدعامات الـــ  

السياسة اجلنسانية خلطة حتديث الزراعة، وإجراء دراسات استقـصائية جنـسانية وتقـدمي الـدعم               
  .لوضع االستراتيجية اجلنسانية للخدمات االستشارية الزراعية الوطنية

وقــد عمَّــم قطــاع الطــرق املنظــور اجلنــساين يف وثــائق سياســته العامــة بــدعم تقــين مــن    - ٤٣
وأدى . انية، والعمـل والتنميـة االجتماعيـة ودعـم مـايل مـن منظمـة دانيـدا                وزارة الشؤون اجلنس  

تنفيذ تعميم املنظور اجلنساين يف قطاع الطرق إىل حتقيـق زيـادة يف عـدد النـساء املـشتركات يف               
وعلى سبيل املثال، زادت نـسبة النـساء املقـاوالت          . أشغال بناء الطرق القائمة على اليد العاملة      

وباملثــل، كانــت هنــاك زيــادة يف عــدد  .  يف املائــة٣٠ يف املائــة إىل ١٠ ورئيــسات العمــال مــن 
  .النساء الالئي ُيستخدمن كعامالت ماهرات وغري ماهرات يف بناء الطرق

وعلى صعيد احلكومات احمللية، ركزت اجلهود املبذولة لتعميم املنظـور اجلنـساين علـى                - ٤٤
نظـور اجلنـساين يف خطـط وميزانيـات تنميـة           تنمية قدرات مسؤويل احلكومات احمللية إلدماج امل      

_________________ 
الزراعيـة؛ واخلـدمات املاليـة      تشمل تطوير البحـث والتكنولوجيـا يف اجملـال الزراعـي؛ واخلـدمات االستـشارية                  )٢٦(  

الريفية؛ وجتهيز املنتجات الزراعية وتسويقها؛ والتعليم الزراعي؛ وإدارة املوارد الطبيعيـة املـستدامة واسـتغالهلا               
  .واهلياكل األساسية املادية الداعمة
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واستهدفت اجلهود املبذولة وضـع آليـات مؤسـسية لـدعم عمليـة تعمـيم املنظـور                 .)٢٧(مقاطعاهتم
وهــذه اآلليــات املؤســسية تــشمل املنتــدى اجلنــساين ألوغنــدا، وفرقــة العمــل املعنيــة    . اجلنــساين

القائـــدات يف /ن اجلنـــسانيةبتعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين، ومنتـــدى القائـــدات ومنتـــديات الـــشؤو
وقد حتققت إجنازات هامة تعزى إىل اجلهود املبذولة لتعميم املنظور اجلنـساين علـى          . املقاطعات

  :)٢٨(صعيد احلكومات احمللية يف القطاعات التالية يف جماالت مشاريع املقاطعات
  التعليم االبتدائي    

        ترقية املرأة إىل منـصب      – وضع هيكل للتزويد باملوظفني يعكس املساواة بني اجلنسني 
 .مدير مدرسة ووكيل مدير مدرسة

   إنــشاء مــساكن للمدرســات يف إطــار منحــة املرافــق املدرســية مــع مراعــاة مــسؤولياهتن
 .املتعلقة بتدبري شؤون األسرة

   إنــشاء مرافــق مراعيــة للفــوارق بــني اجلنــسني يف املــدارس االبتدائيــة مثــل إنــشاء مرافــق
 .ننيتصحاح مستقلة للبنات والب

 إدماج املنظور اجلنساين يف البيئة املدرسية بتعيني نساء كمستشارات مدرسيات. 
  

  الصحة    
     تقــدمي خــدمات ســهلة االســتعمال يف املراكــز الــصحية ملرافقــات املرضــى مثــل إنــشاء

 .صهاريج املياه، ومواقد إحراق القمامة وتوفري مكان للطهي

 بيةاستهداف اشتراك الرجال يف برامج الصحة اإلجنا. 
  

  األشغال واخلدمات التقنية    
                   وضع إجراءات إجيابية للشركات اليت يكون موظفوهـا إمـا مـن النـساء يف الغالـب، أو

 .من النساء الالئي يشغلن مناصب إدارية عالية أثناء عملية تقدمي العطاءات

                تعزيز أشغال الطرق القائمة على اليد العاملة لتمكني الشركات اململوكـة لإلنـاث مـن
 .تيفاء الشروطاس

_________________ 
  )٢٧(  Jane Ekapu, Status of DDP II Gender Mainstreaming Component, February 2007.  
  .ملقاطعات هي آروا، ويوميب، وكايونغا، وموكونو، وجنجا، وكابايلا  )٢٨(  
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  املالية واإلدارة    
       وعلى سبيل املثال يف مقاطعة كايونغـا       . كفالة املساواة بني اجلنسني يف املناصب التقنية

 .٥ : ٤تبلغ نسبة النساء إىل الذكور رؤساء اإلدارات ورؤساء املناطق الفرعية 

 استهداف شركات النساء جلباية الضرائب يف بعض املقاطعات. 
  

  ائمة على اجملتمع احمللياخلدمات الق    
                    إضفاء الطابع املؤسسي على فرقة العمـل املعنيـة بتعمـيم املنظـور اجلنـساين الـيت توضـح

 .القضايا اجلنسانية

 إنشاء جلنة نسائية سابقة للميزانية كانت مفيدة يف حتديد التدخالت اجلنسانية. 

             تحليـل الـسنوي    إضفاء الطابع املؤسسي على تدخالت تعميم املنظـور اجلنـساين مثـل ال
للشواغل اجلنـسانية؛ ومؤشـر احلالـة اجلنـسانية؛ والتحليـل اجلنـساين الجتاهـات الفقـر؛                 

 .اليت استخدمت مجيعا ألغراض التخطيط الفعال املراعي للفوارق بني اجلنسني

ويعترب إنشاء إدارة الدراسات النسائية واجلنـسانية يف كليـة العلـوم االجتماعيـة يف عـام                   - ٤٥
وتتمثــل رســالة . تيجية ترمــي إىل تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف جامعــة مــاكرييري  اســترا١٩٩١

اإلدارة يف توفري القيادة الفكرية لتعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع جوانـب التنميـة االقتـصادية،            
واإلدارة معتمــدة لتقــدمي منــهج للدراســات    .  الثقافيــة يف اجلامعــة -والــسياسية واالجتماعيــة  

  .اجلنسانية
ويتصل هبذه التطورات إنشاء برنـامج تعمـيم املنظـور اجلنـساين وشـعبة تعمـيم املنظـور                     - ٤٦

وكانــت جلنــة جملــس اجلامعــة الدائمــة املعنيــة بتعمــيم   . اجلنــساين املقابلــة يف جامعــة مــاكرييري 
املنظـور اجلنــساين، وهــي اهليئـة الرئيــسية لوضــع الــسياسات املتعلقـة بالقــضايا اجلنــسانية وتتــوىل    

ف علــى شــعبة تعمــيم املنظــور اجلنــساين، فعالــة يف إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف عمليــة    اإلشــرا
ويرجـع الفـضل لـشعبة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف التكليـف               . التخطيط االستراتيجي للجامعـة   

، الـيت حـددت     “حتليـل حالـة امليـدان اجلنـساين يف جامعـة مـاكرييري            ”بإجراء دراسة بعنـوان     
جــه عــدم املــساواة بــني   اجلنــسني وأوصــت بتــدخالت للحــد مــن أو  أوجــه عــدم املــساواة بــني 

ــسني ــة       . اجلن ــة لطلب ــد يف دورات التوعي ــدور رائ ــساين ب ــيم املنظــور اجلن واضــطلعت شــعبة تعم
  .اجلامعة اجلدد خالل أسبوع التوجيه
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أما التزام الدولة الطرف بتنفيذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني فقـد ثبـت بوضـع خطـيت                       - ٤٧
ويتمثــل هــدف خطــة العمــل  . ٢٠١٠-٢٠٠٦ و ٢٠٠٤-١٩٩٩تني للمــرأة،  العمــل الــوطني

الوطنيــة للمــرأة املنقحــة يف حتقيــق تكــافؤ الفــرص جلميــع النــساء يف أوغنــدا بتمكينــهن مــن أن    
يـــصبحن مـــشتركات نـــشطات يف جمـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة، واالقتـــصادية والـــسياسية        

نية للمرأة مخـس جمـاالت عمـل حيويـة مـن            وحتدد خطة العمل الوط   . ومستفيدات هبا يف أوغندا   
وتتمثل جمـاالت العمـل هـذه يف اإلطـار القـانوين            . شأهنا أن تؤدي إىل متكني املرأة والنهوض هبا       

وإطار السياسة العامة والقيادة؛ والتمكني االجتماعي واالقتصادي للمـرأة؛ والـصحة اإلجنابيـة،             
  .م، وحل الرتاع والتحرر من العنفواحلقوق واملسؤوليات؛ وتعليم الطفلة؛ وبناء السال

ويف حماولة لتعزيز تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنيـة للمـرأة، حتـددت اجلهـات الفاعلـة                   - ٤٨
الرئيـــسية املـــسؤولة عـــن كـــل عمـــل اســـتراتيجي باالضـــافة إىل تعزيـــز قـــدرة وزارة الـــشؤون   

ل الوطنيـة للمـرأة     وإحـراز تقـدم يف تنفيـذ خطـة العمـ          . اجلنسانية، والعمـل والتنميـة االجتماعيـة      
يستلزم اآلن توزيع نسخ من املبادئ التوجيهية لتنفيذ ورصد خطة العمـل الوطنيـة للمـرأة علـى                  

ــا     ــة، وإداراهتـ ــات، ووزارات احلكومـ ــل املقاطعـ ــسيني مثـ ــصلحة الرئيـ ــحاب املـ ــا، /أصـ وكاالهتـ
وجــرى تــدريب . ومنظمــات اجملتمــع املــدين، واملؤســسات األكادمييــة وممثلــي القطــاع اخلــاص   

  .هات الفاعلة يف احلكومات احمللية على استخدام املبادئ التوجيهيةاجل
وقد شاركت أيضا منظمات اجملتمع املدين بنـشاط يف تنفيـذ املبـادرات املتعلقـة بتعمـيم             - ٤٩

واإلجنازات اهلامة اليت تعزى إىل تدخالهتا لتعميم املنظور اجلنـساين مماثلـة            . )٢٩(املنظور اجلنساين 
  .الدولة الطرفلتلك اليت حققها 

. وما زال هناك عدد من الثغرات فيما يتعلق بتنفيذ مبـادرات تعمـيم املنظـور اجلنـساين                  - ٥٠
فعلى الصعيد الوطين، أدى إخفاض الوزارات التنفيذية خلطة حتـديث الزراعـة يف اتبـاع املبـادئ          

. اجلنــساينالتوجيهيــة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين إىل بــذل جهــود غــري متناســقة لتعمــيم املنظــور   
واالفتقار إىل مؤشرات للرصد والتقييم جعل من الصعب تقييم اآلثـار الـيت ميكـن أن ُتعـزى إىل           

  .اجلهود املبذولة لتعميم املنظور اجلنساين يف قطاع الطرق
وعلى صعيد احلكومات احمللية، تتوافر بـصورة حمـدودة البيانـات املـصنفة حـسب نـوع                 - ٥١

ــربامج   ــصميم ال ــة لت ــل     اجلــنس الالزم ــألدوات املوحــدة للتحلي ــار ل ــاك افتق ــة، وهن ــصورة فعال  ب
اجلنساين، ونتيجة لذلك، فإن كثريا مـن الـربامج املنفـذة علـى هـذا الـصعيد ال يعـاجل بالـضرورة           

وباإلضافة إىل ذلك، ما زال تنفيـذ تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف              . الشواغل ذات األولوية للمرأة   
_________________ 

منظمات اجملتمع املدين تشمل منتدى املرأة يف ظل الدميقراطيـة، وأكينـا مامـا وا أفريقـا، ومبـادرة الـدعم دون                    )٢٩(  
  .اإلقليمية لشرق أفريقيا من أجل النهوض باملرأة، ورابطة املهنيات يف الزراعة والبيئة
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 أنه نادرا ما ختصص املوارد لتنفيذ مبادرات تعميم املنظـور           احلكومات احمللية ضعيفا، بالنظر إىل    
  .اجلنساين

ــة        - ٥٢ ــة الطــرف تنمي ــساين، ستواصــل الدول ــز تعمــيم املنظــور اجلن ــادة تعزي ــة لزي ويف حماول
قدرات املوظفني التقنيني ذوي الصلة، ووضع مبادئ توجيهية لتعميم املنظور اجلنـساين يف كـل       

  .سب نوع اجلنسقطاع وإعداد بيانات مصنفة ح
وأعدت الدولة الطرف مشروع قانون مراقب عام احلسابات، الـذي يتـضمن أحكامـا                - ٥٣

  .إلجراء تقييم جنساين لتتبع خمصصات امليزانية ومصروفاهتا
  

  ٤املادة   ٠- ٤  
  التعجيل باملساواة بني املرأة والرجل  ١- ٤  

   يف تنفيذ العمل اإلجيايبالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات املتبقية  ٢- ١- ٤  
اختذت احلكومة عددا من التدابري املناسبة يف القطاع لكفالة تنمية املـرأة والنـهوض هبـا                  - ٥٤

بصورة كاملة لغرض لضمان ممارستها ومتتعها حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية علـى قـدم                 
  .املساواة بالرجل

  
  ٧ادة ُيناقش العمل اإلجيايب يف التمثيل السياسي يف امل

  
من الدستور علـى متثيـل الفئـات حمـل االهتمـام اخلـاص مثـل                ) ج) (١ (٧٨تنص املادة     - ٥٥

  .، واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال)جيب أن يكون اثنان منهم من النساء(الشباب 
، ١٩٩٧والــسياسة اجلنــسانية ألوغنــدا، وهــي تنقــيح للــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة لعــام   - ٥٦

وتـوفر هـذه الـسياسة إطـار عمـل لتحديـد، وتنفيـذ              . ٢٠٠٧لوزراء يف عـام     وافق عليها جملس ا   
  .وتنسيق األنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني

وأدى تنفيــذ اســتراتيجية العمــل اإلجيــايب للفئــات حمــل االهتمــام اخلــاص إىل متثيــل هــذه   - ٥٧
، )اثنـان منـهم مـن النـساء       جيـب أن يكـون      (وهـذه الفئـات تـشمل الـشباب         . الفئات يف الربملـان   

وقــد أُنــشئت أيــضا أجهــزة منــاظرة مثــل اجمللــس الــوطين   . واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والعمــال
. للمرأة واجملالس الوطنية للشباب ووفرت حمفال هاما إلثارة القضايا اليت هتـم املـرأة، ومعاجلتـها               

ــة وقــد شــارك اجمللــس الــوطين للمــرأة بــصورة نــشطة يف تنفيــذ التــدخالت الــيت ســ     هلت التنمي
  . االقتصادية للمرأة عن طريق بناء القدرات وزيادة الوعي–االجتماعية 
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وامتد العمل اإلجيايب إىل إنشاء جلان دستورية، مبا يف ذلك جلنـة سـيمببوا الـيت أعـادت                    - ٥٨
وُعينت نـساء كمفوضـات، ومـساعدة مستـشار         . ٢٠٠١ يف عام    ١٩٩٥النظر يف دستور عام     
  .رئيسي ومساعدة أمني

وُنفذ العمل اإلجيايب يف قطاع املياه والتصحاح يف حماولـة ملعاجلـة القـضايا اجلنـسانية يف        - ٥٩
وبغية كفالة مشاركة املـرأة يف هـذا القطـاع بـصورة هلـا معناهـا، حتـتفظ سياسـة امليـاه                      . القطاع

 جلـان   يف املائـة مـن تكـوين   ٥٠والتصحاح واالستراتيجية اجلنسانية لقطاع امليـاه املقابلـة بنـسبة         
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . مستعملي املياه وجلان املياه والتصحاح على صعيد اجملتمع احمللي للمـرأة          

جلنـة  /تشجع السياسة انتخاب نساء لشغل منصب رئيس وأمني صـندوق جلنـة مـستعملي امليـاه               
امليــاه والتــصحاح لكفالــة متكــني املــرأة يف عمليــات صــنع القــرار واإلدارة علــى صــعيد اجملتمــع    

جلـان امليـاه والتـصحاح نقـاط دخـول بالغـة األمهيـة إلدمـاج                /ومتثل جلان مستعملي امليـاه    . لياحمل
  .املستعملني يف قطاع املياه واشتراكهم فيه

ومــا زال اجمللــس الــوطين للمــرأة واجمللــس الــوطين للــشباب يستكــشفان كيفيــة وضــع       - ٦٠
يع النساء والـشباب بـصرف النظـر    نفسيهما يف نظام متعدد األحزاب بالنظر إىل أهنما ميثالن مج        

  . عن ميوهلم السياسية
وجيري النظر يف مقترحات لوضع قانون يسترشد بـه جملـسا املـرأة والـشباب يف كيفيـة                    - ٦١

وجرى التسليم باحلاجة إىل وضع مؤشـرات لتقيـيم نوعيـة           . العمل داخل نظام متعدد األحزاب    
  .ملياه والتصحاحومدى اشتراك املرأة يف جلان املستعملني يف قطاع ا

  ٥املادة   ٠- ٥  
  دور كل من اجلنسني والقولبة  ١- ٥  

أعربت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار أمنـاط الـسلوك األبـوي ووجـود قوالـب منطيـة               - ٦٢
  .فيما يتعلق بدور املرأة يف البيت واجملتمع، والتوقعات املتعلقة خبضوع املرأة للرجل

. الدراسـية علـى مجيـع مـستويات نظـام التعلـيم           أوصت اللجنة بتنقيح الكتب واملنـاهج         
واقترحت اللجنـة كـذلك القيـام حبمـالت لزيـادة الـوعي وتثقيـف اجلمهـور تـستهدف                   

وباالضـافة إىل   . النساء والرجال ملعاجلة القوالب النمطية التقليديـة املتعلقـة بـدور املـرأة            
 لتحديـد نـواحي     ذلك، ُعهد إىل حكومة أوغندا القيام مبهمـة تقيـيم آثـار هـذه التـدابري               

  .القصور وحتسينها بناء على ذلك
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التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف القــضاء علــى القولبــة اجلنــسانية والــصعوبات      ١- ١- ٥  
  املتبقية
من الدستور إىل القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة     ) ٤(و ) ٢(، و )١ (٣٣هتدف املادة     - ٦٣

واالجتماعيـة وتـرد أدنـاه التـدخالت الـيت هتـدف إىل            يف جماالت احليـاة الـسياسية، واالقتـصادية         
  .تنفيذ األحكام الدستورية

ــساين يف        - ٦٤ ــيم واأللعــاب الرياضــية بوضــع سياســة إدمــاج املنظــور اجلن تقــوم وزارة التعل
ويتمثــل اهلــدف العــام هلــذه الــسياسة يف . التعلــيم، ملعاجلــة الــشواغل اجلنــسانية يف قطــاع التعلــيم

جلنسني على مجيع مستويات التعليم وهتـدف إىل املـساواة بـني اجلنـسني مـن      حتقيق التكافؤ بني ا  
واالسـتراتيجيات املتوخـاة    . ناحية الفرص، واملزايا والنتائج يف قطاع التعليم واأللعاب الرياضـية         

ملعاجلة القولبة اجلنسانية يف بيئة التعلم تشمل إدماج املنظور اجلنساين يف مناهج التعلـيم وتفعيـل              
ــيم  املبــادئ ــة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف التعل ــذها .  التوجيهي : وتــشمل األنــشطة املقتــرح تنفي

تصميم طرق تدريس، ومواد تعلم، وأساليب مراعية للفوارق بـني اجلنـسني، وتوعيـة الناشـرين                
بنــوع اجلــنس، واســتحداث لغــة، وقواعــد وممارســات مراعيــة للفــوارق بــني اجلنــسني وكفالــة    

  .)٣٠(سةاملساواة يف غرف الدرا
وتقوم وزارة التعليم واأللعاب الرياضية أيضا بإعداد كُتيب إلرشـاد مدرسـي املـدارس                - ٦٥

ويقـدم الكُتيـب معلومـات    . االبتدائية عن كيفية هتيئـة بيئـة تعلـم مراعيـة للفـوارق بـني اجلنـسني                
تيـب  ويـربز الكُ  . أساسية عـن القـضايا اجلنـسانية يف اجملتمـع وكيفيـة تأثريهـا علـى عمليـة الـتعلم                   

اجملاالت اليت حتتاج اهتماما خاصا على صعيدي املدرسة واجملتمـع احمللـي لإلقـالل إىل أدىن حـد              
مــن العقبــات الــيت تعتــرض التعلــيم الناشــئة عــن االخــتالالت بــني اجلنــسني أو إمهــال القــضايا      

 وُيقصد بالكُتيب مساعدة أصحاب املـصلحة يف التعلـيم، ويركـز علـى املعلـم لتهيئـة                . اجلنسانية
وُيشري إىل بعـض القـضايا ذات الـصلة بنـوع اجلـنس يف              . بيئة تعلم مراعية للفوارق بني اجلنسني     

املدرســة، ويف البيــت، ويف اجملتمــع احمللــي والتحــديات الــيت تــشكلها أمــام اشــتراك األطفــال يف   
ويقتــرح الكُتيــب اســتراتيجيات ميكــن اســتخدامها وإجــراءات عمليــة ميكــن أن  . عمليــة الــتعلم

ا املعلم، مع مشاركة التالميـذ وأفـراد اجملتمـع احمللـي بـصورة نـشطة، للحـد مـن عـدم                يضطلع هب 
  .املساواة بني اجلنسني وحتسني التعلم

_________________ 
ينـاير  /وع سياسة إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف التعلـيم، وزارة التعلـيم واأللعـاب الرياضـية، كـانون الثـاين               مشر  )٣٠(  

٢٠٠٨.  
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وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وضــعت جلنــة حقــوق اإلنــسان يف أوغنــدا كتــاب      - ٦٦
ــة    الــشواغل ويعــاجل كتــاب املطالعــة مــن بــني  . )٣١(مطالعــة حقــوق اإلنــسان للمــدارس االبتدائي

وقد أُنشئت فرقة عمـل لإلشـراف علـى         . األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان قضايا حقوق الطفلة      
وتــشمل اخلطــط . تنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة بــالتثقيف حبقــوق اإلنــسان يف املنظومــة املدرســية

وسُينــشأ عمــا قريــب ائــتالف . تعمــيم التثقيــف حبقــوق اإلنــسان علــى مجيــع مــستويات التعلــيم 
وباإلضـافة إىل   . )٣٢(لتعليم حقوق اإلنـسان ليقـود تنفيـذ املرحلـة األوىل مـن خطـة العمـل                وطين  

ذلك، ُوضعت مذكرة مفاهيمية بشأن تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان               
ــوطين   ــصعيد ال ــى ال ــة      . عل ــدارس االبتدائي ــسان يف امل ــوق اإلن ــف حبق ــامج التثقي ــشمل الربن وسي

  .والثانوية
 يف معاجلــة ٢وقــد أســهمت أنــشطة حمــو األميــة القانونيــة الــيت ُنوقــشت يف إطــار املــادة   - ٦٧

  .القوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدور املرأة
ومــا زالــت أمنــاط الــسلوك األبــوي موجــودة ومــا زالــت مــستويات التمييــز ضــد املــرأة   - ٦٨

  : ةوينعكس هذا التمييز يف جماالت احلياة التالي. مرتفعة نسبيا
   تفضيل املوظفني الذكور على اإلناث-يف اجملال االقتصادي   
   تقييد املرأة على املناصب السياسية يف املستوى املتوسط-يف اجملال السياسي   
  احلصول على املعلومات  
    ــايف ــة     -يف اجملــالني االجتمــاعي والثق ــق بوراث ــات فيمــا يتعل ــساء والبن ــز ضــد الن  التميي

تعلـيم الولـد علـى تعلـيم الطفلـة؛ وطـرد التلميـذات احلوامـل مـن                  املمتلكات؛ وتفضيل   
املدرسة بدون إختاذ إجراء مقابل ضـد األوالد وإحالـة املـسؤولية عـن األعمـال املرتليـة                   

  . إىل النساء والبنات
وسيسهم تنفيذ سياسـة إدمـاج املنظوراجلنـساين يف التعلـيم ووضـع الكُتيـب يف متنـاول                    - ٦٩

  .ملبذولة ملعاجلة القولبة اجلنسانية يف بيئة التعلماملعلمني يف اجلهود ا
  

_________________ 
  .جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا يف سياق برناجمها للتثقيف حبقوق اإلنسان  )٣١(  
  .جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا، التقرير السنوي التاسع  )٣٢(  
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  ٦املادة   ٠- ٦  
  قمع استغالل املرأة  ١- ٦  

ومتثـل جمـال آخـر مـثري     . أعربت اللجنة عن القلق إزاء تزايد مستويات اسـتغالل البغايـا           - ٧٠
 اإليـدز واألمـراض األخـرى الـيت تنتقـل باالتـصال           /للقلق يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      

  .اجلنسي بني البغايا
اقترحت اللجنة وضع برامج تستهدف البغايا على أن ينـصب تركيزهـا الرئيـسي علـى                  

 االقتـصادي مـن ناحيـة تـوفري مرافـق وخـدمات الرعايـة               –حتسني وضعهن االجتماعي    
وباإلضـافة إىل ذلـك، اُقتـرح توقيـع         . الصحية املناسبة واألنشطة البديلـة املـدرة للـدخل        

  . استغالل البغاياعقوبات أشد على
  

  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات املتبقية يف تقدمي املساعدة للبغايا  ١- ١- ٦  
. اإليـدز /جاء التركيز املتزايد على البغايـا نتيجـة جلائحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   - ٧١

-٢٠٠٧/٢٠٠٨ة واخلطة االستراتيجية الوطنيـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز للفتـر               
 وهــي )٣٣(األكثـر تعرضــا للخطــر ، تـسلم بــأن البغايــا ميـثلن شــرحية مــن الفئــات   ٢٠١١/٢٠١٢

ــة لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    وتــسلم اخلطــة االســتراتيجية  . اإليــدز/معرضــة للغاي
الوطنية بأنه حبكم طبيعة عملـهن، للبغايـا شـركاء جنـسيون عديـدون ممـا يعرضـهن خلطـر بـالغ                      

ــشرية   لإلصــابة ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصال      / بف ــل باالت ــيت تنتق ــراض األخــرى ال ــدز واألم اإلي
) ٢٠٠٣-٢٠٠١(وأظهـــرت دراســـتان استقـــصائيتان أجريتـــا علـــى مـــدى عـــامني   . اجلنـــسي

 يف املائة النتشار فريوس نقص املناعة البشرية بـني هـذه الـشرحية مـن                ٧٥حدوث زيادة نسبتها    
 أن نسبة انتـشار األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال      )٣٤(رىوأظهرت دراسة استقصائية أخ  . النساء

  . يف املائة ومن مث احلاجة إىل تدخالت عاجلة وحمددة٥٩,٦اجلنسي بلغت 
  
  

_________________ 
، واألشخاص الـذين    )ذوي الزي الرمسي  (البغايا وزبائنهن، والعسكريني    :  شديد تشمل  الفئات املعرضة خلطر    )٣٣(  

يقيمون عالقة جنسية لقاء مقابل، وسائقي الـشاحنات، وصـيادي األمسـاك، واألشـخاص الـذين يـستخدمون                  
الرفاالت بشكل غري منـتظم، واألشـخاص الـذين يـدخلون يف عالقـات جنـسية متعـددة، واألشـخاص الـذين                      

  .يف عالقات جنسية خارج كنف الزوجيةيدخلون 
اإليـدز واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي، الـذي              /املسح املصلي املتعلق بفريوس نقص املناعـة البـشرية          )٣٤(  

  .٢٠٠٣أجرته وزارة الصحة يف عام 
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  دراسات إستقصائية مستعرضة أجريت بني البغايا يف كمباال: اجلدول الرابع    
  

 تاريخ الدراسة اإلستقصائية
عدد البغايـا املـشاركات يف      

  يةالدراسة االستقصائ

ــن ثبتـــت    ــة ملـ ــسبة املئويـ النـ
ــص    ــريوس نقـ ــابتهن بفـ اصـ

  املناعة البشرية
الفئـــة العمريـــة الـــيت تتـــسم  

  بأعلى معدالت إنتشار 

  ٢٤-٢٠   يف املائة٢٨,٢  ١٩٥  ٢٠٠١
  ٢٤-٢٠   يف املائة٤٧,٢  ٢١٦  ٢٠٠٣

  
  .٢٠١٢-٢٠١١ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨مشروع اخلطة االستراتيجية الوطنية للفترة : املصدر          

    
وعلى صعيد السياسة العامة، حـددت اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة كجـزء مـن هنجهـا            - ٧٢

الوقايـة، والرعايـة   (اإليـدز   /املتعدد القطاعات والكلي لتناول قضية فريوس نقص املناعة البـشرية         
االستراتيجيات التالية اليت ميكن أن حتسن رفاه البغايا وحـصوهلن          ) والعالج والدعم االجتماعي  

  :رعاية الصحيةعلى ال
o  ؛املعرضة خلطر شديدإعداد تدخالت للوقاية تستهدف الفئات 

o   الفئــات ســتهدفتقــدمي خــدمات لعــالج األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي ت 
 املعرضة خلطر شديد واليت تشمل البغايا؛

o                 حتسني اإلطار ذي الصلة املتعلق بالتشريع والسياسة العامة الـذي يعـزز الـدعم للفئـات
 اإليدز؛ و/فة وجيرم النقل املتعمد لفريوس نقص املناعة البشريةالضعي

o              توفري التعليم النظامي وغري النظامي، وتنمية املهارات املهنية ومهارات احليـاة لألطفـال
اليتامي والضعفاء واألشخاص الذين يعيشون باإليدز واملشردين داخليا، واألشـخاص          

 ا.ذوي اإلعاقة والفئات احملرومة األخرى

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، وضعت احلكومة سياسـة للعـالج اجملـاين لألمـراض الـيت                  - ٧٣
تنتقل باالتصال اجلنسي يف مجيع مرافق الرعاية الصحية احلكوميـة والـيت ميكـن أن حتـصل منـها                    

وخــدمات تقــدمي االستــشارات واالختبــارات املتعلقــة بفــريوس   . البغايــا علــى الرعايــا والعــالج 
اإليـدز وعـالج األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي متاحـة يف مرافـق                   / البشرية نقص املناعة 

ــد     ــع أحنــاء البل ــة يف مجي ــصحية العام ــة ال ــادة    . الرعاي ــادرات لزي ــاك مب ــك، هن وباإلضــافة إىل ذل
 الــذين يــشملون ألكثــر اجملتمعــات تعرضــا للخطــرخــدمات تقــدمي االستــشارات واالختبــارات 
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تغالت باجلنس على أساس جتـاري، واألفـراد ذوي الـزي الرمسـي     جمتمعات صيد األمساك، واملش   
  .)٣٥(والشباب النشط جنسيا يف مؤسسات التعليم العايل، بزيادة عدد خدمات التوعية

وتتلقـى بــرامج احلكومــة الــدعم مــن اجلهــود التكميليـة الــيت يبــذهلا عــدد مــن منظمــات     - ٧٤
ت ميكن أن حتـصل فيهـا املـشتغالت بـاجلنس           وتدير منظمات اجملتمع املدين عيادا    . اجملتمع املدين 

  .على طائفة من خدمات الصحة والسالمة املهنيتني جمانا أو بأقل تكلفة
ــروفهن        - ٧٥ ــشاط بـــسبب ظـ ــذا النـ ــن هـ ــا ميارسـ ــن البغايـ ــثريا مـ ــه أن كـ ــن املعتـــرف بـ ومـ

وهنـاك عـدد مـن املبـادرات املـستمرة الـيت تركـز علـى خلـق                  .  االقتصادية األليمة  - االجتماعية
وقــد مشلــت هــذه الــربامج، الــيت تنفــذها يف املقــام األول   . نــشطة بديلــة مــدرة للــدخل للنــساء أ

التدريب املهين والتـسجيل    /، إعادة التأهيل، والتدريب على املهارات     )٣٦(منظمات اجملتمع املدين  
  .يف املدارس لبعض البغايا

مـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان     وحمو األمية القانونيـة وتزويـد البغايـا باملعلومـات واملعرفـة في            - ٧٦
وقـد أنـشأت أيـضا بغايـا        . األساسية هلن ميثالن أيضا جماال آخر تباشره بعض املنظمات النسائية         

ــة   ــدعم النفــسي     )٣٧(ســابقات مجاعــات دعــوة ذاتي  - تقــدم مــن بــني أمــور أخــرى خــدمات ال
اإليـــدز والتـــدريب علـــى املهـــارات /االجتمـــاعي، والتثقيـــف بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 

  .للمشتغالت باجلنس سابقا
 الوسـم بيد أن التحدي الرئيسي يف الوصول إىل البغايا يف مجيع هذه الـربامج يتمثـل يف         - ٧٧

والوصم املرتبطني بالبغاء؛ مما جيعل من الصعب لذلك على البغايا التعريـف بأنفـسهن والتمـاس                
ن بـني أمـور أخـرى،      وحـىت اجلماعـات الـيت أُنـشئت، مـ         . الدعم واملساعدة أينمـا احـتجن إليهـا       

للــدعوة حلقــوق البغايــا، وعلــى ســبيل املثــال عــدم التعــرض للتحــرش واخلــوف مــن االعتقــال؛    
وهنـاك  . واملساواة يف احلصول على الرعاية الصحية، ما زال يـتعني عليهـا القيـام بـذلك بفعاليـة        

جهــود مــستمرة، وإن كانــت بطيئــة، جلعــل خــدمات الــصحة اإلجنابيــة ســهلة االســتعمال قــدر  
واستخدمت منظمات اجملتمع املدين بنجاح هنجا عن طريق استخدام البغايـا يف تعبئـة              . إلمكانا

  .زميالهتن وعيادة مكرسة للبغايا

_________________ 
  .مركز معلومات اإليدز ووزارة الصحة  )٣٥(  
قية لوقاية الطفل ومحايته من اإلمهال وسوء املعاملة، واألطفـال  رابطة تنمية الشبيبة األوغندية، والشبكة األفري       )٣٦(  

  .احملتاجون، ومنظمة رهيما
  )٣٧(  Lady Mermaid.  
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وقد قوبلت املقترحـات األخـرية إلضـفاء الطـابع القـانوين علـى البغـاء مبقاومـة شـديدة                      - ٧٨
 مـن قـانون     ١٣٤-١٣١ املـواد    وحتظر. بسبب خمالفة هذه املمارسة للقيم الدينية والثقافية للبلد       

ومـع ذلـك، تعتقـل الـشرطة مـرارا      .  ولـيس البغـاء    األفعـال املرتبطـة بالبغـاء     العقوبات يف أوغنـدا     
وجيـري وضـع خطـط السـتعراض األحكـام املتعلقـة            . التـسكع واإلخـالل بالنظـام     البغايا بسبب   

  . يف قانون العقوباتبالتسكع واإلخالل بالنظام
تــراف هبــن قانونــا، تــسلم احلكومــة بوجــود البغايــا ودورهــا يف  وبــالرغم مــن عــدم االع  - ٧٩

وهكـذا توجـه   . معاجلة احتياجاهتن من الرعاية االجتماعية بوصفهن شرحية خاصة من مواطنيها 
جهود احلكومة جتاه إعادة التأهيـل وتـوفري الفـرص االقتـصادية ومـصادر الـدخل البديلـة للبغايـا               

  .خارج صناعة اجلنس التجارية
  

  تدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لكبح اإلجتار والصعوبات املتبقيةال  ٢- ٦  
ــا بــشأن اإلجتــار    - ٨٠ مــشروع قــانون منــع اإلجتــار  بيــد أن . ال يوجــد قــانون يف البلــد حالي

ويهدف مـشروع القـانون إىل جتـرمي جـرائم اإلجتـار بالبـشر              .  معروض على الربملان   باألشخاص
اإلجتار مع االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنـسان املتعلقـة            وكذلك محاية، ومساعدة ودعم ضحايا      

  .هبن
 ُيعاقب اجملرمون املشتركون يف اإلجتار بالسجن ملدة مخس سنوات عند إدانتهم؛ •

ُيعاقــب أي فــرد مــن اجملتمــع احمللــي يكــون علــى درايــة هبــذه املمارســة ولكــن ال يبلــغ     •
 الشرطة باملسألة بالسجن ملدة ستة أشهر؛

ــانون  • ــشروع القـ ــسي    يـــنص مـ ــدعم الطـــيب والنفـ ــوفري الـ ــة الـــضحايا بتـ ــى محايـ  – علـ
االجتمــاعي، واإلعــادة إىل الــوطن، واملــسكن املــأمون ويف حالــة األطفــال، التعلــيم        

 .واحتياجات الرعاية اإلجتماعية األخرى

 اجلمهــور، )٣٨(توعيــة/ويف انتظــار التــشريع، جتــري بعــض األنــشطة الســتثارة إحــساس   - ٨١
  .إنفاذ القانونوصانعي السياسة ووكاالت 

ــاك، مــع ذلــك، عــدة حتــديات    - ٨٢ فهنــاك افتقــار عــام يف وعــي اجلمهــور والبيانــات   . وهن
وهـذه املمارسـة غـذاها الفقـر، واالفتقـار إىل التعلـيم والقالقـل               . املتعلقة بانتشار اإلجتـار بالبـشر     

ات املطلوبـة  ويتمثل التحدي اآلخر يف هذا اجملال يف عدم وجود وكالة تنـسيقية واملهـار   . املدنية

_________________ 
  .جتريها منظمة القانون يف أوغندا ورابطة برملانيات أوغندا  )٣٨(  



CEDAW/C/UGA/7  
 

09-34847 29 
 

وعدم وجود تلك املهارات أدى أحيانا إىل سوء تنـاول حـاالت           . داخل وكاالت إنفاذ القانون   
  .)٣٩(اإلجتار؛ واإلخفاق يف االعتراف مبحنة الضحايا؛ وأحيانا جترمي حاالهتن املتعلقة باإلجتار

 بالبـشر   وميثل بناء القدرات عن طريق التدريب للمؤسسات اليت تتناول مسائل اإلجتار            - ٨٣
جماال ذا أولوية للتمكني من حتديد حاالت اإلجتار بالبشر، والتحقيق فيها، ومالحقتها قـضائيا،              

  .والفصل فيها بصورة فعالة
  

  ٧املادة   ٠- ٧  
  متثيل املرأة يف احلياة السياسية والعامة يف أوغندا  ١- ٧  

غم تنفيـذ تـدابري     الحظت اللجنة بقلق إخنفاض أعداد النساء يف مناصب صنع القرار بر            - ٨٤
واســتمرار . مؤقتــة هتــدف إىل معاجلــة أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف التمثيــل الــسياسي  

املواقف األبوية اليت تعترب الرجال مبثابة القادة الطبيعيني ومن مث حتـول دون سـعي النـساء لتـويل                   
  .مناصب قيادية ميثل جماال آخر مثريا للقلق

هود لتشجيع النساء على تويل املناصـب القياديـة عـن طريـق             أوصي لذلك بضرورة مضاعفة اجل    
واقُتـرح كـذلك أن تقـدم       .  مـن االتفاقيـة    ٤، مـن املـادة      ١مزيد من التدابري املؤقتة وفقـا للفقـرة         

حكومة أوغندا أو تدعم برامج للقائدات احلاليات وقائـدات املـستقبل والقيـام حبمـالت لزيـادة              
  . صنع القرارالوعي بشأن أمهية اشتراك املرأة يف

  
التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف معاجلــة أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف      ١- ١- ٧  

  التمثيل السياسي
كانت هناك بعض التحسينات املتواضعة يف اشـتراك املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة                   - ٨٥

ؤسسات الرمسية لـصنع القـرار   واملرأة أكثر وضوحا يف امل . يف أوغندا، منذ آخر تقرير عن احلالة      
وعكــست نتــائج  .  يف املائــة يف اهليئــة التــشريعية  ٣٠وحققــت ألول مــرة احلــد األدىن البــالغ    

 ٣٥ وهي األوىل يف ظل نظـام تعـدد األحـزاب، حتقيـق زيـادة نـسبتها       – ٢٠٠٦انتخابات عام  
مــوع  مــن جم٢٠٠٦ يف عــام ١٠٠ إىل ٢٠٠١ يف عــام ٧٥يف املائــة يف عــدد الربملانيــات، مــن  

وارتفـع عـدد النـساء الالئـي يـشغلن مناصـب وزاريـة،              .  عضوا ٣٣٣عدد أعضاء الربملان البالغ     
وارتفـع  . ويرأسن جلانا دائمة يف الربملان ويـشغلن مناصـب عليـا يف هياكـل األحـزاب الـسياسية         

  .)٤٠(أيضا عدد النساء الالئي يرأسن أجهزة عامة حيوية
_________________ 

  )٣٩(  Damallie Lwanga: Human Trafficking in Uganda.  
الستثمار، وشركة أوغنـدا لتوزيـع الكهربـاء، احملـدودة، وديـوان تفتـيش              هيئة إيرادات أوغندا، وهيئة أوغندا ل       )٤٠(  

  .احلكومة
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  ياديةاملرأة يف املناصب الق: اجلدول اخلامس
  

٢٠٠٨‐ ٢٠٠٦  ٢٠٠٥‐ ٢٠٠١  

  إناث  املرأة يف املناصب القيادية
النـــــــسبة 
  إناث  ذكور  املئوية

النــــسبة 
  ذكور  املئوية

  ٥٨  ٪ ١٩  ١٤  ٥١    ١٥  جملس الوزراء ووزراء الدولة
  ٢٣١  ٪ ٣٠  ١٠٢  ٢٣٠  ٢٤,٦  ٧٥  الربملان

  ٢٤  ٪ ٣٨  ١٥        )٤١(اخلدمة املدنية العليا
  ٪ ٦٨,٩    ٪ ٣١,٣        )٤٢(اهليئة القضائية
              احلكومة احمللية

  ٦٨  ٪ ١,٤  ١  ٥٥  ١,٨  ١  رؤساء ونواب رؤساء املقاطعات
  ١٧  ٪ ٥,٥  ١      ٢  )١١١اجمللس احمللي (البلديات 

  ٩٦٩  ٪ ١,١  ١١  ٦٧٣    ١٦  رؤساء املناطق الفرعية
    

  : والتدابري الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف احلياة السياسية للبلد تضمنت
وباالضـافة  . عت نطـاق الفـرص القياديـة املتاحـة للمـرأة          الـيت وسَّـ   ياسة العمل اإلجيايب    س •

، مكنـت هـذه الـسياسة املـرأة مـن إظهـار        الـسقف الزجـاجي   إىل متكينها من اختـراق        
ونتيجـة لـذلك،    . قدراهتا القيادية ومـن مث حتـدي القولبـة الـسلبية املتعلقـة بقيـادة املـرأة                

وهذا جلي يف تزايد عـدد      . لنساء للخوض يف السياسة   جرى تشجيع عدد متزايد من ا     
النساء الالئي نافـسن علـى املقاعـد الـشاغرة ضـد نظـرائهن الـذكور خـالل انتخابـات                   

وألول مــرة علــى اإلطــالق خاضــت إمــرأة نفــس   . ١٥، وفــازت منــهن ٢٠٠٦عــام 
وميثـل هـذا تغـريا هامـا مـن املاضـي حيـث              . االنتخابات كمرشحة لرئاسـة اجلمهوريـة     

ذا املنصب يعترب مقصورا على الذكور؛ ومن املتوقع أن يدفع مزيدا من النـساء         كان ه 
 .إىل التنافس لشغل أعلى املناصب القيادية

وقــد اســتهدف عــدد مــن  . الداعمــة لألنــشطة الــسياسية للمــرأة بــرامج بنــاء القــدرات  •
ــام األول      ــسائية يف املق ــدعمها منظمــات ن ــيت ت ــدرات، ال ــاء الق ــرامج بن ، وبعــض )٤٣(ب

س املقاطعـــات، الطاحمـــات والقائـــدات احلاليـــات يف التـــصدي للعقبـــات العامـــة  جمـــال
_________________ 

  .رتبة أمني دائم، ووكيل أمني ومدير  )٤١(  
  .قضاة، ومسجلون، وقضاة صلح  )٤٢(  
الشبكة النـسائية   /ومنتدى املرأة يف ظل الدميقراطية    /منظمة العمل من أجل التنمية    /منظمة أكينا ماما وا أفريقا    (  )٤٣(  

  ).رابطة برملانيات أوغندا/األوغند
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ونظمـت أيـضا    ). حمدودية التعليم، واخلربة، واالفتقار إىل الوقـت، ومهـارات القيـادة          (
مؤسسات أخرى مبادرات لبناء القدرات استهدفت األحزاب السياسية بقـصد تعزيـز       

هنــاك أيــضا بــرامج لتنميــة القيــادة  وكانــت . )٤٤(صــورة املــرأة داخــل اهلياكــل احلزبيــة 
ــأثري يف إدراج       ــدرهتن علــى الت ــة وق ــصورة فعال ــادة اشــتراكهن ب ــات هبــدف زي للربملاني

ومنـذ ذلـك احلـني أصـبحت رابطـة برملانيـات            . شواغل املرأة يف أُطر عمل الـسياسات      
 .أوغندا عضوا قويا يف مجاعة ضغط لتمثيل املرأة يف اجملالس العامة واهليئات اإلقليمية

وإن كانــت حمــدودة، فقــد زادت مــن وعــي اجملتمعــات احملليــة   أنــشطة التربيــة الوطنيــة   •
وأدت املبـادرات احلكوميـة   . بقضايا القيادة بوجه عـام واحلقـوق الـسياسية للمـواطنني        

ــدمات       ــامج اخلـ ــار وبرنـ ــة للكبـ ــة الوظيفيـ ــو األميـ ــامج حمـ ــا يف ذلـــك برنـ ــرى مبـ األخـ
فذان على صعيد املقاطعات إىل تعزيز ثقـة املـرأة          االستشارية الزراعية الوطنية اللذان ين    

واضـطلعت وزارة   . للخروج إىل اجلمهور والتنافس على شغل مناصب اجملالس احملليـة         
الـــشؤون اجلنـــسانية والعمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بارشـــاد القائـــدات علـــى صـــعيد   

ن احلكومات احمللية وبدأت تكـوين منتـديات جنـسانية علـى صـعيد املقاطعـات، وجلـا                
وأسهمت هذه املبادرات أيضا يف زيـادة مراعـاة الفـوارق بـني اجلنـسني يف                . للقائدات

 .جمالس املقاطعات وقدرهتا على ادماج القضايا اجلنسانية

وباسـتخدام  .  اليت قامت هبا املنظمـات النـسائية بغيـة زيـادة متثيـل املـرأة               محالت الدعوة  •
 “ألحــزاب الــسياسية واملنظمــاتن ااحلــد األدىن ملطالــب املــرأة مــ”مانيفــستو املــرأة و 

كأدوات للدعوة، طالـب اإلئـتالف املعـين باملـساءلة الـسياسية للمـرأة اختـاذ إجـراءات                  
ويف حـني مل    .  يف املائـة كحـد أدىن يف هياكلـها احلزبيـة           ٤٠إجيابية لتمثيل املرأة بنـسبة      

اق تتحقق األعداد على منط واحد، أدى التنـافس علـى أصـوات املـرأة إىل توسـيع نطـ                  
القيادة للمرأة وأبرز عددا من النساء يـشغلن اآلن مراتـب تنفيذيـة عاليـة يف األحـزاب                  

 .السياسية

 وعلـى وجـه التحديـد إنـشاء مقاطعـات جديـدة لتحـسني احلوكمـة                 سياسة الالمركزية  •
ومتكنــت . احملليــة والتوزيــع العــادل للمــوارد، خلقــت أيــضا فرصــا جديــدة للقيــادة       

 .مقعدا إضافيا نشأت عن املقاطعات املنشأة حديثا ٢٤القائدات من احلصول على 

ويف . وأدى وجود املرأة يف جلان الربملان إىل تغيري طابع الربملـان املتـسم هبيمنـة الـذكور             - ٨٦
الدورة الربملانية الثامنة، ترأست مخس نساء من عضوات الربملان جلانا برملانية، يف حـني كانـت                

_________________ 
  .مثل املعهد الدميقراطي الوطين، واملعهد اجلمهوري الدويل، وبرملان األفريقيات  )٤٤(  
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ن وجـودهن يف اللجـان الدائمـة الـيت متثـل نقـاط دخـول               ومن األمهية مبكا  . هناك تسع وكيالت  
وقــد أوصــلت النائبــات املنظــور . بالغــة األمهيــة ملعاجلــة الــشواغل اجلنــسانية يف بــرامج احلكومــة 

واستخدمن مناصبهن لتوجيه االنتباه للقضايا املـثرية لقلـق املـرأة    . اجلنساين إىل العملية التشريعية  
ة، والعنــف اجلنــساين، والــصحة اإلجنابيــة وحققــن بعــض  مثــل العنــف العــائلي، وحقــوق امللكيــ 

وأحـد األمثلـة   . النجاح يف كفالة أن تكون القوانني الصادرة أكثر مراعاة للفوارق بني اجلنسني     
؛ الـذي يتـضمن شـرطا بـشأن املوافقـة الزوجيـة مـن               ١٩٩٨على ذلك هو قانون األراضي لعام       

  .شأنه زيادة أمن املرأة يف احليازة
رست رابطة برملانيات أوغندا الـضغط، عـن طريـق برناجمهـا التـشريعي النـسائي             وقد ما   - ٨٧

املوحــد، مــن أجــل عــدد مــن مــشاريع القــوانني الراميــة إىل حتــسني الرعايــة االجتماعيــة للمــرأة   
اجلـرائم اجلنـسية، واإلجتـار      : وتـشمل مـشاريع القـوانني الـيت قُـدمت مـا يلـي             . واحترام حقوقهـا  

 والعنـف العـائلي، والعالقـات العائليـة، وتـشويه األعـضاء التناسـلية               بالبشر، ووفيات األمهـات،   
وجـود  بواجلهود اليت تبذهلا رابطة برملانيات أوغندا يف هذا الصدد حتظى بالـدعم أيـضا                . لألنثى

املـرأة فيمـا   بعض عضواهتا يف رابطـة الـوزيرات والربملانيـات األفريقيـات الـيت تعـرب عـن شـواغل            
  .الصحة اإلجنابيةيتعلق ب
 االحتفــاظ ١٩٩٧وعلــى صــعيد احلكومــات احملليــة، يكفــل قــانون احلكــم احمللــي لعــام   - ٨٨

للمرأة بثلث مجيع مقاعد اجملالس احمللية على مجيع مستويات هيكل اجملالس احمللية وزاد التمثيـل               
  .للمرأة يف اجملالس احمللية العددي

 اشـتراك املـرأة أدىن مـن    ، مـا زال )٤٥(ومع ذلك، مـع أنـه جيـري العمـل بنظـام احلـصص              - ٨٩
 مقاطعات أن املرأة أُقصيت يف املقاطعـات        ١٠وأظهرت دراسة استقصائية لـ     . املستوى املنشود 

يف املقام األول إىل مناصب عضوية اجملالس، ومل تنجح إال حفنة يف الوصول إىل منصب نائـب                 
 توجـد سـوى      رئيـسات علـى مـستوى اجمللـس احمللـي الثالـث، وال             ٨ومل تكن هناك إال     . رئيس

  . مقاطعة٨٠سيدة واحدة رئيسة مقاطعة من بني الـ 
وهناك شواغل عامة من أنـه بـرغم تنـامي متثيـل املـرأة مـن ناحيـة الكـم، فـإن وجودهـا                       - ٩٠

ولذلك، مع أن للمرأة وجود يف مناصب صنع القرار، فإن سـلطتها            . ليس ملموسا بقدر كاف   
ومـن املعتـرف بـه أن    . النهوض باملرأة حمدودان جـدا وقدرهتا على التأثري يف السياسات املتعلقة ب    

رابطة برملانيات أوغنـدا حاولـت ضـمان القـضاء علـى احلـواجز اجلنـسانية الـيت تعتـرض التنميـة                      
بيـد أنـه   . االجتماعية، واالقتصادية والسياسية عن طريق التشريع املراعي للفوارق بـني اجلنـسني   

_________________ 
  .طبقا لقانون احلكم احمللي، ُيحتفظ للمرأة بثلث مناصب اللجان التنفيذية للمجالس احمللية  )٤٥(  
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موحد للمرأة فإن التأخري يف إصـدار القـوانني         يف حني جنحت الرابطة يف وضع برنامج تشريعي         
  .يدل على وجود حتديات أخرى

  
  :والعوامل اليت ُتعزى هلذه احلالة تشمل

                    فالطـابع  . الفجوة بـني الـسياسة واملمارسـة فيمـا يتعلـق بأحكـام املـساواة بـني اجلنـسني
األبوي املترسخ بعمـق للمؤسـسات الـيت تعمـل فيهـا القائـدات مـا زال يقـوض جهـود                     

وأحـد األمثلـة علـى ذلـك هـو          . املرأة إلحـداث تغـيريات إجيابيـة يف دوائرهـا االنتخابيـة           
املقاومــة الــيت يواجههــا التــشريع املراعــي للفــوارق بــني اجلنــسني، وعلــى ســبيل املثــال     

  القانون املقترح بشأن العالقات العائلية؛
           دا مما جعـل    عدم وجود إيديولوجيات سياسية ومواقف بشأن قضايا املرأة موضحة جي

من الصعب على املرأة االستعانة بدعمها أثناء االنتخابات بوصفها ورقـة مـساومة مـع               
  األحزاب السياسية املختلفة؛

  نظام تعدد األحزاب الذي أضعف إىل حد ما صوت املرأة؛  
  قولبة الرجال كقادة طبيعيني؛ و  
       ــسائ ــادة واملنظمــات الن ــساء يف القي ــني الن ــاون ب ــة التع ــذي كــان  عــدم كفاي ــر ال ية األم

  .سيؤدي لوال ذلك إىل وضع برنامج موحد وبذل جهود متضافرة
والعقبات األخرى اليت تعترض اشتراك املرأة يف األنشطة السياسية للبلـد تـشمل وضـع                 - ٩١

املـرتبط باخنفـاض إملامهـا بـالقراءة والكتابـة، وحمدوديـة       ( االقتصادي السيء  -املرأة االجتماعي   
األمر الذي مـا زال يعرقـل ترشـح كـثري مـن النـساء للمناصـب الـيت                )  املوارد ظهورها وحمدودية 
 موجهـة حنـو حتـسني الوضـع         الرخـاء للجميـع   والـربامج احلكوميـة مـن قبيـل         . ُتشغل باالنتخـاب  

ــة مــستهدفة بالتحديــد للتــدخالت      ــة ومتثــل النــساء فئ االقتــصادي املــنخفض للمجتمعــات احمللي
  .املختلفة لربنامج الرخاء للجميع

وأدى التغيري من نظام اهليئات االنتخابية إىل حق الكبار يف االقتـراع إىل زيـادة العـبء                   - ٩٢
وخالل االنتخابـات   . املايل الواقع على الطاحمات إىل أن يصبحن نائبات للمقاطعات يف الربملان          

ل مقابـ ) مقاطعات كاملـة  ( منطقة فرعية    ٢٤األخرية، تعني على النساء يف تلك احلاالت تغطية         
  . للمتنافسات على املقاعد الشاغرة يف الدوائر االنتخابية٣
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والفهــم احملــدود للعمليــات الــسياسية وخباصــة التحــول مــن احلركــة إىل النظــام املتعــدد    - ٩٣
األحزاب وكيفية عمل األخري مثَّـل مـشكلة لكـثري مـن املـواطنني مبـن فـيهم النـساء وخلـق هـذا                

 تكن املرأة قادرة على االستفادة من التحول للتعـبري عـن          وبذلك مل . قدرا كبريا من عدم التيقن    
ولــوحظ أنــه مل جيــر التــشديد . شــواغلها فــضال عــن القيــام باقتحامــات جديــدة لتوســيع متثيلــها 

بالقـدر الكــايف علــى شــواغل املــرأة خــالل احلمــالت االنتخابيــة األخــرية وأدى هــذا إىل إدمــاج  
  .شواغلها بصورة حمدودة يف الربنامج السياسي

ورابطة برملانيات أوغنـدا، مـع ذلـك، جـديرة بالثنـاء لوضـع اسـتراتيجيات ستـساعدها                    - ٩٤
ــذه التحــديات    ــى ه ــب عل ــى التغل ــستديرة    . عل ــد م ــشاء موائ ــشمل إن ــذه االســتراتيجيات ت  وه

ــع منظمــات اجمل    ــشات م ــسهل املناق ــتست ــامج     م ــشأن الربن ــذكور ب ــان ال ــضاء الربمل ــدين وأع ع امل
  .التشريعي املوحد للمرأة

  
  اشتراك املرأة يف جهود بناء السالم واملصاحلة  ٢- ٧  

ســاور القلــق اللجنــة ألن كــثريا مــن البنــات والنــساء يف منــاطق الــرتاع وقعــن ضــحايا      - ٩٥
  .للعنف، مبا يف ذلك اخلطف واالسترقاق

ولتحقيـق  . أوصي بأن تضم حكومة أوغندا النساء يف املبادرات الوطنية للمصاحلة وبناء السالم           
، اُقترح ضم النساء من مجيـع الفئـات اإلثنيـة املتـأثرة بـالرتاع املـسلح يف مفاوضـات                    هذا اهلدف 

واقتــرح كــذلك أن تــشمل مفاوضــات الــسالم تــدابري للمــساءلة، واالنتــصاف وإعــادة . الــسالم
  .التأهيل للنساء والبنات الالئي وقعن ضحايا للعنف، مبا يف ذلك االسترقاق يف هذه الرتاعات

رأة يف احلياة السياسية للبلد يتجـاوز املناصـب الـيت ُتـشغل باالنتخـاب وقـد                 واشتراك امل   - ٩٦
امتد إىل جماالت أخرى، مبا يف ذلك جهود بناء السالم واملـصاحلة الـيت نـص عليهـا قـرار األمـم                

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥املتحدة 
  

م التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف تــسهيل اشــتراك املــرأة يف جهــود بنــاء الــسال   ١- ٢- ٧  
  واملصاحلة والصعوبات املتبقية

علـى سـبيل املثـال الـسيدة بـييت          (دعمت حكومـة أوغنـدا فيمـا سـبق جهـود القائـدات                - ٩٧
مـع جـيش الـرب للمقاومـة     ) ١٩٩٤/٢٠٠٤(اليت ترأست يف البداية حمادثات السالم    ) بيغوميب

يل رفيع املـستوى مـن     ومع أن املرأة مل تتمتع منذ ذلك احلني بتمث        . إلهناء الرتاع يف مشال أوغندا    
ــدابري الشــتراك املــرأة يف       ــابع للحكومــة، اختــذت احلكومــة ت هــذا القبيــل يف فريــق التفــاوض الت

وباالضافة إىل السيدتني املشتركتني مباشرة يف فريـق الـسالم، جـرى         . حمادثات السالم يف جوبا   
  .تسهيل حضور النساء بعض االجتماعات
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 مبــادرات منظمــات اجملتمــع املــدين مــن قبيــل   وقــد حظيــت هــذه التــدابري بالــدعم مــن    - ٩٨
 الـذي قـام بـدور مفيـد يف عـرض آراء املـرأة وقـضاياها علـى                   إئتالف سالم نساء اجملتمـع املـدين      

املنظمـات علـى    /؛ وبرامج بناء القـدرات للقائـدات      )٤٦(الطاولة عن طريق محالته الداعية للسالم     
ر املـرأة البـالغ األمهيـة يف مـساندة اجملتمـع            ومتثل هذه األنشطة اعترافـا بـدو      . صعيد اجملتمع احمللي  

  .احمللي أثناء الرتاع ويف إعادة بناء اجملتمع بعد ذلك
وفيما يتعلق بتدابري املساءلة، واالنتصاف وإعادة التأهيل للنساء والبنـات الالئـي وقعـن            - ٩٩

 إلدمـاج  ضحايا الرتاع املسلح، أسـفرت اجلهـود املـشار إليهـا يف الفقـرة الـسابقة عـن حمـاوالت            
ــود اخلمــسة خلطــة الــسالم   ــهاكات حقــوق   . املنظــور اجلنــساين يف البن واالنتــصاف لــضحايا انت

ــة  . ٣اإلنــسان جيــري معاجلتــه يف إطــار اخلطــة رقــم    وتــشمل املقترحــات اســتخدام نظــم العدال
وليس من الواضح بعد يف هذا الوقت مـا هـي           . حلل التظلمات وتسويتها  ) ماتو بوت (التقليدية  

  .تصاف اليت ستكون متاحة وخباصة ملن عانني من العنف اجلنسيأشكال االن
وتعمل حاليا حكومـة أوغنـدا بالتعـاون مـع شـركائها للتنميـة يف بـرامج إنعـاش خمتلفـة                      - ١٠٠

وجيري اختاذ تـدابري خاصـة      . إلعادة توطني وتأهيل اجملتمعات املشردة يف املناطق املتأثرة بالرتاع        
. ء يف إطار خطـة الـسالم واإلنعـاش والتنميـة يف مشـال أوغنـدا      ألضعف الفئات اليت تشمل النسا   

ــور           وقــد بــدأت وزارة الــشؤون اجلنــسانية والعمــل والتنميــة االجتماعيــة عمليــة إدمــاج املنظ
اجلنـساين يف هــذه الوثيقــة، بغيــة كفالــة متتــع املــرأة بــالفرص علــى قــدم املــساواة واســتفادهتا مــن  

  .التدخالت املزمعة
يت ووجهت يف كفالـة اشـتراك املـرأة تـشمل الفهـم احملـدود لقـرار جملـس          والتحديات ال  - ١٠١

وأظهــرت اخلــربة . علــى مجيــع املــستويات) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن التــابع لألمــم املتحــدة رقــم  
 أن  - صندوق العمل االجتماعي يف مشال أوغنـدا         –املكتسبة من برنامج إعادة التأهيل السابق       

. ذي اكتسبته خالل أوقات الرتاع والعـودة إىل وضـع التـابع           هناك ميال حنو فقد املرأة الوضع ال      
وال جيري استشارة املرأة بالقدر الكايف أو إشـراكها يف عمليـات صـنع القـرار يف بـرامج إعـادة                     

ويتفاقم هذا بسبب اخنفاض مستويات إملـام املـرأة بـالقراءة والكتابـة واملعـايري       . التوطني املختلفة 
  .رأة، وعدم كفاية تنسيق مبادرات املرأة على صعيد القواعد الشعبيةالثقافية املتعلقة مبركز امل

وجتري معاجلة بعض هـذه التحـديات مببـادرات تقودهـا منظمـات اجملتمـع املـدين أدت                   - ١٠٢
إىل تسهيل تدريب القائدات على املهارات، والقيام بزيارات لتبـادل املعرفـة وعقـد اجتماعـات                

_________________ 
  . من أجل السالم ووجهتا اإلنتباه إىل شواغلهنكانت قافلة السالم وشعلة السالم ترمزان إىل تضامن النساء  )٤٦(  
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ي يف حماولـة لوضـع قـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                  استشارية على صعيد اجملتمـع احمللـ      
  .موضع التنفيذ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥رقم 

  
  ٨املادة   ٠- ٨  
  التمثيل الدويل واشتراك املرأة  ١- ٨  

مثــل اخنفــاض أعــداد النــساء يف الــسلك الدبلوماســي، وال ســيما يف املناصــب خــارج     - ١٠٣
ر عـدد األوغنـديات العـامالت يف املنظمـات     ويتـصل هبـذا صـغ   . أوغندا، جماال مثريا لقلق اللجنة    

  .الدولية
، مــن االتفاقيــة، ٤، مــن املــادة ١جــرى حــث حكومــة أوغنــدا علــى اختــاذ تــدابري وفقــا للفقــرة 

وباالضافة إىل ذلك، أُسدي النـصح للحكومـة        . لتشجيع املرأة على دخول السلك الدبلوماسي     
  . العمل يف املنظمات الدوليةاألوغندية إلدخال تدابري لتشجيع املرأة على البحث عن

  
التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تشجيع املـرأة علـى دخـول الـسلك الدبلوماسـي                   ١- ١- ٨  

  والعمل يف املنظمات الدولية
ــتغري        - ١٠٤ ــا مل ت ــة ودبلوماســية رمب ــشغلن مناصــب دولي ــي ي ــساء الالئ يف حــني أن أعــداد الن

 عدد من النساء منـذ ذلـك احلـني يف مناصـب رفيعـة      بصورة هامة منذ تقرير احلالة األخري، ُعني 
واملـرأة األوغنديـة تـشغل اآلن       . املستوى يف منظومة األمم املتحـدة واهليئـات اإلقليميـة األخـرى           

  :منصب
  مساعد األمني العام لألمم املتحدة  ☜
  مفوض االحتاد األفريقي للزراعة والتنمية الريفية  ☜
  وكيل أمني عام مجاعة شرق أفريقيا  ☜
مكتــب سياســات التنميــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة   /مــدير فريــق الــشؤون اجلنــسانية   ☜

  اإلمنائي
  ممثل منظمة األغذية والزراعة يف الصني  ☜
  .ممثل منظمة الصحة العاملية يف ليسوتو  ☜
ــارزتني يف       - ١٠٥ ــدوليتني الب ــة ســيدتني أخــريني لالشــتراك يف احملكمــتني ال ــدبت احلكوم وانت

ورمبــا يكــون هــذا اجملــال الوحيــد الــذي كانــت فيــه املــرأة األوغنديــة أكثــر  . وانــداســرياليون ور
  .وضوحا وتتمتع باهتمام أكرب من نظرائها الذكور
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فتمثيـل املـرأة يف املراتـب    . والعكس صـحيح عنـدما يتعلـق األمـر باملراتـب الدبلوماسـية         - ١٠٦
 ســيدات يــشغلن ٣ى األعلــى يف الــسلك الدبلوماســي مــا زال منخفــضا، حيــث ال توجــد ســو 

ـــ   ــة ب ــوبر /حــىت تــشرين األول( رجــال ٢١مناصــب ســفراء باملقارن ــر  ). ٢٠٠٨أكت واملــرأة أكث
  .وضوحا يف مناصب الوكيل، وكوادر اإلدارة الوسطى واألدىن يف البعثات اخلارجية للبلد

ويف حــني أن حكومــة أوغنــدا تــدعم بوجــه عــام تعزيــز متثيــل املــرأة، هنــاك افتقــار يف      - ١٠٧
ونقــاط . يــات املتعلقــة بكفالــة متثيلــها بقــدر كــاف يف املناصــب العليــا يف الــسلك اخلــارجي  اآلل

. الضعف امللحوظة تشمل اآلليات غري الرمسيـة الـيت تتحـدد عـن طريقهـا املرشـحات املمكنـات                  
 ومـن مث حتـد      –وهذه اآلليات اليت كثريا ما تعمل على الصعيد السياسي يهيمن عليها الـذكور              

وفيمـا يتعلـق بالتمثيـل الـدويل، فـإن عـدم وجـود قنـوات                . حة للنـساء القـادرات    من الفرص املتا  
راسخة على النحو الصحيح لتبادل املعلومـات والتـسمية لكفالـة إخطـار أكـرب عـدد ممكـن مـن                

  .املرشحات القادرات بالفرص املتاحة ميثل أيضا حتديا
لـها سـتقدم إطـارا مؤسـسيا     بيد أنه من املتوقع أنـه عنـدما تبـدأ جلنـة تكـافؤ الفـرص عم        - ١٠٨

لتعزيز متثيل اجلنـسني علـى قـدم املـساواة يف مراتـب الـسلك الدبلوماسـي فـضال عـن املنظمـات                     
  .الدولية

  ٩املادة   ٠- ٩  
  اجلنسية  ١- ٩  

ساور القلق اللجنة إزاء األحكام التمييزية املتعلقة بلوائح جـوازات الـسفر الـيت تقـضي                 - ١٠٩
. قة كتابية من زوجها كشرط مسبق إلصـدار جـواز سـفر هلـا             حبصول املرأة املتزوجة على مواف    

وباالضافة إىل ذلك، تقضي اللوائح حبصول املرأة على املوافقة الكتابية من والد أطفاهلـا القـصَّر      
  .قبل أن تتمكن من إدراجهم يف جواز سفرها

  .املواطنةأوصت اللجنة لذلك بتنقيح لوائح جوازات السفر وفقا لألحكام الدستورية املتعلقة ب
  

  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تعديل لوائح جوازات السفر  ١- ١- ٩  
يتمثل الوضع احلايل للقانون يف ضرورة حصول األطفال على جوازات سفرهم للحـد              - ١١٠

ــساوية للحــصول علــى    . مــن حــوادث اإلجتــار باألطفــال   ــاء واألمهــات حبقــوق مت ــع اآلب ويتمت
ضافة إىل ذلك، مل تعد املوافقة الكتابية من الـزوج مطلوبـة أيـضا           وباال. جوازات سفر ألطفاهلم  

  .عند طلب احلصول على جواز سفر
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، تسمح أوغندا اآلن بـإزدواج اجلنـسية وتـسلم          ٢٠٠٥ووفقا للتعديل الدستوري لعام      - ١١١
بأنه جيـوز للمـواطن األوغنـدي احلـصول علـى  جنـسية بلـد آخـر، واالحتفـاظ يف الوقـت ذاتـه                         

الرقابـة علـى اجلنـسية واهلجـرة يف         ) تعـديل (وجرى تقـدمي مـشروع قـانون        . ألوغنديةباجلنسية ا 
  .وسيضع القانون اجلديد هذا احلكم الدستوري موضع التنفيذ. أوغندا إىل الربملان

  
  ١٠املادة   ٠- ١٠  
  املساواة يف ميدان التعليم  ١- ١٠  

   التعليم والصعوبات املتبقيةالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف كفالة املساواة يف  ١- ١- ١٠ 
  التعليم االبتدائي    

أســهمت سياســة التعلــيم االبتــدائي العــام يف تــضييق الفــوارق يف التــسجيل يف التعلــيم     - ١١٢
 يف املائـة يف عـام   ٤٤,٢وحتـسنت نـسبة البنـات يف املـدارس االبتدائيـة مـن         . باملدارس االبتدائيـة  

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤٩,٨ إىل ١٩٩٠
وبغية سد الثغرات بني اجلنسني يف التعليم، تقدم اليونيسيف الـدعم للنـوادي املدرسـية                - ١١٣

حلركة تعليم البنات لزيادة اشـتراك األطفـال ومتكـني البنـات، فـضالعن معـسكر مبـادرة األمـم                    
 املتحدة لتعليم البنات وجلان تثقيف اجملتمع احمللي اليت هتدف إىل زيادة اشتراك اجملتمع احمللـي يف              

  .تعليم البنات واألطفال الضعفاء اآلخرين
  

  التعليم الثانوي    
يف حماولة لتعزيز برناجمها لتوسيع نطاق احلصول على التعليم وضعت احلكومـة سياسـة        - ١١٤

وطبقـا  . ٢٠٠٧التعليم العام الالحق للمرحلـة االبتدائيـة والتعلـيم الـتقين الـيت اعتمـدت يف عـام           
  .عليم الثانوي جماناهلذه اخلطة تقدم احلكومة الت

  
  التعليم العايل    

استدعت اجلهود املبذولة لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم العـايل تنفيـذ خطـة                    - ١١٥
 يف حماولـة لزيـادة أرقـام تـسجيل النـساء يف      ١٩٩٠وقد وضـعت اخلطـة يف عـام    .  نقطة ١,٥ الـ

ل يف الدراسـات الـيت يهـيمن    جامعة ماكرييري فضال عـن متكـني مزيـد مـن النـساء مـن التـسجي          
وطبقـا هلـذه اخلطـة، متـنح مجيـع          . عليها الذكور مثل اهلندسة والطب البيطري والطـب البـشري         

وأسـهمت اخلطـة    .  نقطة إضـافية تلقائيـا     ١,٥مقدمات طلبات التسجيل يف الدراسات اجلامعية       
 املائـة يف عـام    يف٤٣ إىل ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام   ٢٥يف حتقيق زيادة يف تسجيل الطالبات من    
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 يف ٥١,٦(وسجلت اجلامعة نسبة أعلى للطالبـات اجلامعيـات منـها للطلبـة اجلـامعيني        . ٢٠٠٣
  .)٤٧( طالبا٦ ٥١٩ حيث خترج ٢٠٠٦-٢٠٠٥عند التخرج يف السنة األكادميية ) املائة
ــدة         - ١١٦ ــاث مل ــية لإلن ــنح الدراس ــدمي امل ــادرة تق ــاكرييري مب ــة م ــذت جامع ــنوات ٧ونف  س

ومتثل هدف اخلطـة يف حتـسني تـسجيل  الطالبـات يف املرحلـة اجلامعيـة           . )٤٨()٢٠٠٧-٢٠٠١(
واسـتهدفت اخلطـة الطالبـات املقبـوالت حتـت         . األوىل يف اجلامعة، وبقائهن وأدائهن األكـادميي      

وخـالل عمليـة االنتقـاء أُعطيـت     . رعاية خاصة ولكن غري قادرات على دفع تكاليف دراساهتن 
آلتيات من مقاطعات أوغنـدا غـري املمثلـة بالقـدر الكـايف واحملرومـة       األولوية لإلناث اليتيمات وا  

ويتمثل أحد األهداف األساسية ملبادرة تقدمي املـنح الدراسـية لإلنـاث        . ومن بيئات عائلية فقرية   
 يف املائـة مـن املـنح لتخصـصات          ٧٠يف زيادة تسجيل اإلناث يف ختصـصات العلـوم بتخـصيص            

وأسهمت املبادرة يف زيادة تسجيل اإلنـاث يف        . سات اإلنسانية  يف املائة للدرا   ٣٠العلوم مقابل   
، اســتفادت مــن اخلطــة ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و ٢٠٠١/٢٠٠٢ويف الفتــرة بــني . ختصــصات العلــوم

ــهن  ٢٣٣ ــصلت منـ ــة وحـ ــصلة    ١٥٠ طالبـ ــات ذات الـ ــلة الدراسـ ــية ملواصـ ــنح دراسـ ــى مـ  علـ
  .)٤٩(بالعلوم
عــدل انقطــاع البنــات عــن الدراســة بيــد أنــه علــى صــعيد املــدارس االبتدائيــة، مــا زال م - ١١٧

والفجوة بـني اجلنـسني أسـوأ يف        .  يف املائة للبنني   ٤٦,٣ يف املائة باملقارنة بـ      ٥٣,٥مرتفعا وبلغ   
ويرجع هـذا إىل عـدد مـن األسـباب منـها،            . املناطق املتأثرة بالرتاع يف مشال أوغندا وكاراموجا      

فــق تــصحاح مراعيــة للفــوارق بــني يف مجلــة أمــور، الــزواج املبكــر، واحلمــل، وعــدم وجــود مرا
اجلنـــسني يف املـــدارس، واملعاملـــة التفـــضيلية للبـــنني علـــى البنـــات يف احلـــصول علـــى التعلـــيم،  
واملــسؤوليات العائليــة، واملــرض، والقيــود املاليــة، والتحــرش اجلنــسي يف اجملتمعــات احملليــة ويف   

ــق        ــا يتعل ــف فيم ــاة أو إرشــاد وتثقي ــارات للحي ــدم وجــود مه ــة  املدرســة، وع ــصحة اإلجنابي بال
  .)٥٠(للمراهقات وحقوقهن

  

_________________ 
  )٤٧(  Gender Mainstreaming Division, Makerere University (2007) Situational Analysis of the Gender Terrain 

at Makerere University 2007, Fountain Publishers, Kampala.  
  .جامعة ماكرييري بدعم من مؤسسة كارنيجي  )٤٨(  
  .املرجع نفسه  )٤٩(  
  .٢٠٠٧األهداف اإلمنائية لأللفية؛ التقرير املرحلي ألوغندا،   )٥٠(  
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  معدالت التسجيل وإمتام الدراسة يف التعليم باملدارس االبتدائية: اجلدول السادس    
    

  ذكور  إناث  

  ٪ ٥٢  ٪ ٤٨  أرقام التسجيل
  ٪ ٥٥  ٪ ٤٢  إمتام الدراسة

  ٪ ٤٦,٣  ٪ ٥٣,٥  اإلنقطاع عن الدراسة
  

  .٢٠٠٧التقرير املرحلي ألوغندا : ةاألهداف اإلمنائية لأللفي: املصدر  

ــة إىل وجــود فــوارق بــني اجلنــسني يف التــسجيل يف املــدارس      - ١١٨ تــشري االحــصاءات احلالي
وعلى سبيل املثال، فإن التسجيل التقـديري يف املـدارس الثانويـة يف الفتـرة               . الثانوية والبقاء فيها  

ــغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ــنني   ٩٠٠ ٠٠٠ بل ــسبة الب ــرقم بلغــت ن ــسبة  ٥٣ ؛ ومــن هــذا ال ــة ون  يف املائ
. ونقــصت أرقــام التــسجيل بــصورة كــبرية للبنــات يف املــستويات األعلــى.  يف املائــة٤٧البنــات 

 يف املائـة يف حـني بلغـت         ٤٢وبلغت نـسبة عـدد البنـات املـسجالت يف الـصف الرابـع الثـانوي                 
  .)٥١( يف املائة٥٨نسبة البنني 

ــي    - ١١٩ ــة لتعل ــتراتيجية الوطني ــدا االس ــتبقاء    واعتمــدت أوغن ــة إىل حتــسني اس ــة الرامي م الطفل
ــة للفــوارق بــني اجلنــسني؛ وتــوفري مرافــق     . الطفلــة وحــددت االســتراتيجية وضــع املــواد املراعي

التصحاح الكافية واملستقلة للبنني والبنات يف املدارس املختلطة؛ وحتـسني نوعيـة التعلـيم للبـنني                
ــد      ــات إدارة امل ــز هيئ ــى حــد ســواء فــضال عــن تعزي ــات عل ارس لالســتجابة لالحتياجــات  والبن

بوصفها تدخالت من شأهنا حتـسني اسـتبقاء   ) مبا يف ذلك احتياجات الطفلة   (األساسية للتالميذ   
  .الطفلة يف التعليم االبتدائي

. وقد ُنفِّذ برنامج للتغذية يف املدارس اسـتهدف األطفـال يف كاراموجـا ومشـال أوغنـدا            - ١٢٠
ــديل يف كا   ــيم األساســي الب ــه    وميثــل التعل ــسياق جــرت مواءمت ــيم حمــدد ال راموجــا برناجمــا للتعل

وطبقــا هلــذا الربنــامج، حيــضر األطفــال للمــدارس يف  .  الرعويــة–ليناســب اجملتمعــات الزراعيــة 
ساعات الصباح أو املساء عندما ال يطلب منهم رعي املاشية أو القيام بأعمـال أخـرى لألسـرة                  

  .)٥٢(الوشهد الربنامج زيادة يف تسجيل األطف. املعيشية
  

_________________ 
  .املرجع نفسه  )٥١(  
  )٥٢(  Obligations Unfulfilled: The Rights to Education and Health in Karamoja and Northern Region of 

Uganda, HURINET, 2008.  
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  ١١املادة   ٠- ١١  
  العمالة  ١- ١١  

الحظت اللجنة االفتقار إىل البيانات املصنفة حسب نـوع اجلـنس فيمـا يتعلـق بالنـساء                  - ١٢١
وساور القلق اللجنة أيضا إزاء ارتفـاع معـدل البطالـة بـني النـساء، والتفاوتـات بـني                   . العامالت

ي واالفتقــار إىل احلمايــة القانونيــة  أجــور النــساء والرجــال، والتفاوتــات يف الــضمان االجتمــاع  
وباالضـافة إىل ذلـك، سـاور اللجنـة القلـق إزاء            . للنساء من التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل          

التأخري يف اعتماد مشروع السياسة الوطنية للعمالة وعـدم وجـود تـشريع لتفعيـل أحكـام املـادة                   
  . من الدستور اليت حتمي حقوق األشخاص العاملني٤٠

 الدولة الطرف على توفري بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن اشـتراك املـرأة               حثت اللجنة 
. يف ســوق العمــل وأوضــاع العمالــة، مبــا يف ذلــك األجــور يف القطــاعني اخلــاص وغــري النظــامي

وشجعت اللجنة كذلك الدولة الطرف علـى سـن تـشريع حلمايـة حقـوق األشـخاص العـاملني                   
. قيــة واعتمــاد مــشروع الــسياسة الوطنيــة للعمالــة      مــن االتفا١١يتمــشى مــع أحكــام املــادة    

، مـن  ١وباالضافة إىل ذلك، طُلب إىل الدولة الطـرف اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة            
وفــضال عــن ذلــك، أوصــت اللجنــة بوضــع . ، مــن االتفاقيــة خللــق فــرص عمــل للمــرأة٤املــادة 

 وعقوبـات للجنـاة ملعاجلـة       تشريع حمدد يتضمن إجراءات ميكن استخدامها وتعويض للـضحايا،        
  .التحرش اجلنسي يف مكان العمل

  
التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف القــضاء علــى التمييــز يف العمــل والــصعوبات      ١- ١- ١١ 

  املتبقية 
يتضمن قانون العمل الذي أصدرته الدولة الطرف عددا من األحكام اليت تتمـشى مـع                - ١٢٢

 الـذي يتـضمن    )٥٣(ويتسم قانون العمل  . وق االقتصادية للمرأة  األحكام الدستورية املتعلقة باحلق   
   )٥٤(:وهذه األحكام. عددا من األحكام اليت حتمي حقوق املرأة يف العمل بأمهية خاصة

  ٥٥(تعريف واسع للتمييز، يشمل التمييز على أساس اجلنس يف ميدان العمل(   

_________________ 
  .٢٠٠٦ لعام ٦القانون رقم   )٥٣(  
 كانون  ٢٤بلة مع هارييت لوييما، مفوض العمل، وزارة الشؤون اجلنسانية والعمل والتنمية االجتماعية،             مقا  )٥٤(  

  .٤؛ املرجع السابق الذكر يف ٢٠٠٨يناير /الثاين
أي تفرقة، أو استبعاد أو تفضيل على أساس العرق، أو اللون، أو اجلـنس، أو الـدين، أو                  ”ُيعرَّف التمييز بأنه      )٥٥(  

فريوس نقص املناعـة البـشرية أو       ب  اإلصابة ةلسي، أو األصل القومي أو األصل االجتماعي، أو حا        الرأي السيا 
  .“اإلعاقة
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            بإختـاذ تـدابري ملنـع التحـرش     حظر التحرش اجلنسي يف العمل وضرورة قيام أرباب األعمال
وتعريــف التحــرش اجلنــسي واســع ويــشمل حــوادث التحــرش اجلنــسي الــصرحية  . اجلنــسي
  .والضمنية

  حظر تشغيل األطفال.  
    ــة يف اخلدمــة العامــة و  ٤٥زيــادة إجــازة األمومــة مــن  أســابيع يف ٦ يومــا يف الــسنة التقوميي

وهـذا  . طاع اخلاص على حد سواء يوم عمل يف اخلدمة العامة والق     ٦٠القطاع اخلاص إىل    
  .ينطبق على الوالدة واإلجهاض العفوي على حد سواء

   أيام٤النص على إجازة والدية مدهتا .  
   احلــق يف العــودة إىل نفــس العمــل بعــد إجــازة األمومــة، وحــىت يف حالــة املــرض ذي الــصلة

  .باحلمل والوالدة
خلدمــة العامــة بتنقــيح مدونــة قواعــد  ومتــشيا مــع قــانون العمــل اجلديــد، قامــت وزارة ا  - ١٢٣

  .سلوكها لتشمل األحكام املتعلقة بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل
وأعقبــت هــذا . وقامــت نقابــات العمــال بــدور هــام يف الــدعوة إىل ســن قــانون العمــل  - ١٢٤

دورات توعيــة للعمــال بــشأن أحكــام القــانون ومفاوضــات لالعتــراف بــاحلقوق واتفاقــات         
ومجيع هذه التدابري موجه إىل ضمان استفادة العمـال مـن           . ع أرباب األعمال  مساومة مجاعية م  
  .أحكام هذا القانون

 بـشأن القـوى العاملـة       )٥٦(وتكشف البيانات املصنفة حـسب نـوع اجلـنس الـيت أُعـدت             - ١٢٥
واستخدام الوقت عن حدوث حتسن طفيف يف وضـع املـرأة يف قطـاع العمـل ولكـن مـا زالـت           

وأوجـه  . نساء والرجال كما هو وارد يف اجلـدولني الـسابع والثـامن أدنـاه            توجد تفاوتات بني ال   
  :عدم املساواة هذه تشمل

o    يقــل األجــر املــدفوع للمــرأة عــن أجــر الرجــل يف القطــاعني اخلــاص والعــام علــى حــد
سواء؛ غري أن الفـروق يف األجـر أكثـر وضـوحا يف القطـاع اخلـاص حيـث يبلـغ أجـر                       

 .الرجل ضعف أجر نظريته األنثى

o     يف املائـة مـن القـوى العاملـة يف القطـاع الزراعـي الـذي يتــسم        ٧٩تـشكل املـرأة نـسبة 
بعــدم التــيقن، واخنفــاض الــدخل بــل إن العــاملني يف هــذا القطــاع حيــصلون علــى أدىن 

 .األجور باملقارنة بالقطاعات األخرى

_________________ 
  .مكتب إحصاءات أوغندا الذي أجرى الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيشية يف أوغندا  )٥٦(  
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o                   يزيد عدد النساء العامالت يف أشـغال أو قطاعـات اقتـصاد منخفـضة األجـر عـن عـدد
 .جالالر

o ال تشكل املرأة سوى ثلث مجيع األشخاص العاملني. 

o  ســاعات يف أنــشطة العمــل يف الرعايــة مقابــل ســاعة واحــدة يقــضيها   ٩تقــضي املــرأة 
وأنـشطة  . وأنشطة العمل يف الرعاية ليست هلا قيمة نقدية مرتبطة هبا         . الرجل يف اليوم  

 .ملرضىالعمل يف الرعاية تشمل الطهي، وجلب احلطب ورعاية الصغار وا

o                       املرأة يف القطـاع غـري النظـامي غـري مـشمولة بنظـام الـضمان االجتمـاعي وجيـري بـذل
 .اجلهود لتغيري النظام بأكمله لزيادة التغطية

  
ــسابع      ــدخل املتوســط املكتــسب حــسب اجلــنس يف األســر     : اجلــدول ال ــع املهــن وال توزي

  املعيشية
  

  )باآلالف(الدخل املكتسب   )النسبة املئوية(املهنة 
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  

  ٢٥٠ ,٠  ١٦٩,٠  ١,٤  ٠,٥  مهنيون/مشرعون
  ١٥٠,٠  ١٤٠,٠  ٣,٥  ١,٩  تقنيون وعمال مشاركون

  ١٠٠,٠  ٦٠,٠  ١,١  ٠,٩  كتبة
  ٧٥,٠  ٣٠,٠  ٩,٩  ٨,٩  عمال خدمات ومبيعات

  ٣٦,٢  ١٨,١  ٦١,٦  ٧٩,١  عمال يف جمال الزراعة وصيد األمساك
  ٩٠,٥  ٥٠,٠  ٥,٩  ١,٣  احلرف واملهن ذات الصلة
  ٩٠,٥  ١٥٠,٠  ٣,٢  ١,٢  مشغلو مصانع وماكينات

  ٣٠,٠  ١٨,١  ١٤,٤  ٥,٢  مهن أولية
  

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيشية يف أوغندا، : املصدر
    

  )نسبة مئوية(النسبة املئوية للقوى العاملة ومعدالت النمو : اجلدول الثامن    
  

  رجال  نساء  حالة العمالة

  ٤٨,٦ إىل ٤٧,٤زيادة من   ٥١,٤ إىل ٥٢,٦اخنفاض من   تكوين القوى العاملة
  ٨٣,٥ إىل ٨٠,٥زيادة من   ٨٠,٩ إىل ٨٠زيادة من   معدل اشتراك العمال

  ٤,٤  ٢,٩  معدل منو العمال
  ٤,٧٥  ٣,٦  معدل منو العمالة
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  رجال  نساء  حالة العمالة

  ٥٣  ٣٦  تكوين العمالة غري الزراعية
  ١,٧  ٢,١ إىل ٤,٢اخنفاض من   معدل البطالة

  ٥٢  ٤٠  العمل للحساب اخلاص
  ٢٣,٥  ٥٠,١  عامل يف األسرة بدون أجر

  ٦,٥  ٢,٦  موظف دائم
  ١٧,٤  ٦,٤  عرضي/موظف مؤقت

  ٧,٣  ٦  )بالساعات(الوقت املقضي يف األنشطة االقتصادية 

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيشية يف أوغندا، : املصدر
    

لوضع االقتصادي للمـرأة يعـزى إىل اخنفـاض مـستوى إملامهـا بـالقراءة               وكان اخنفاض ا   - ١٢٦
  .والكتابة، وحمدودية حصوهلا على األصول اإلنتاجية مثل األرض، واالئتمان واملوارد األخرى

عددا من االستثناءات ونواحي القصور الـيت حتـد مـن     ) ٢٠٠٦(ويتضمن قانون العمل     - ١٢٧
  : )٥٧(وهذه تشمل. رأة يف العملنطاقه لتوفري احلماية الكافية للم

                          عدم سريانه علـى القطـاع غـري النظـامي الـذي ُتهـيمن عليـه املـرأة يف الغالـب أي األعمـال
ــرتيل   ــة، والعمــل امل ــة العائلي ــصائية    . التجاري ــال، أشــارت الدراســة االستق ــى ســبيل املث وعل

 ٥٠,١نـسبة   إىل أن املـرأة تـشكل   ٢٠٠٥/٢٠٠٦الوطنية لألسر املعيـشية يف أوغنـدا لعـام         
ولــذلك، يتــرك هــذا املــرأة يف القطــاع غــري  . يف املائــة مــن العــاملني يف األســرة بــدون أجــر 

  .النظامي عرضة لالستغالل
          أشـكال التفرقـة، أو   ’استبعاد احلكم املتعلق بالتمييز من مهن معينة وهـو مـا ميكـن أن يـربر

. ‘زمــة لــذلك العمــلاالســتبعاد أو التفــضيل فيمــا يتعلــق بعمــل معــني بوصــفها شــروطا مال 
  .وميكن استخدام هذا الشرط لتربير استبعاد املرأة من مهن معينة

                    قصر حوادث التحرش اجلنسي املوجبة إلقامة دعوى علـى تلـك الـيت يرتكبـها رب العمـل
وهـذا يعـين لـذلك أن حـوادث التحـرش اجلنـسي بـني املـوظفني مـن                   . أو ممثله ضد املوظفـة    

ومن ناحية أخرى، فـإن احلكـم   . اوى بشأهنا مبوجب القانون نفس املرتبة ال ميكن إقامة دع     
القاضــي باختــاذ أربــاب األعمــال تــدابري ملنــع التحــرش اجلنــسي ال يــسري إال علــى أمــاكن   

  . موظفا٢٥العمل اليت يزيد فيها عدد املوظفني عن 

_________________ 
  .تقييم جنساين للقوانني الرئيسية اليت تؤثر على املرأة يف أوغندا  )٥٧(  
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       عــدم االعتــراف بأخــذ إجــازة لرعايــة أفــراد األســرة املرضــى كــسبب وجيــه للتغيــب عــن
 سـاعات يف أنـشطة العمـل يف الرعايـة، فـإن هـذا يعـين                 ٩ملا كانـت املـرأة تقـضي        و. العمل

حتما أن املرأة العاملة تواجه خطر ختفيض أجرها أو فقدانه متاما عند حصوهلا على إجـازة                
  .لرعاية أقارهبا املرضى

                  اإلخفاق يف اختاذ تدابري لتمكني األمهات املرضعات الالئـي اسـتأنفن عملـهن مـن مواصـلة
 ٨وينص القـانون علـى أن املوظـف الـذي يعمـل ملـدة أقـصاها              . لرضاعة خالل يوم العمل   ا

وفتـرة الراحـة هـذه ال تكفـي     .  دقيقـة ٣٠ساعات يستحق احلصول على فترة راحـة مـدهتا      
ولــن . لــتمكني األم مــن الــذهاب إىل مكــان الرضــيع والعــودة إىل العمــل يف املوعــد احملــدد  

فــر أربــاب األعمــال مرافــق لرعايــة األطفــال يف مكــان   يكــون هــذا احلكــم عمليــا إال إذا و 
  .بيد أن القانون ال يضع هذا االلتزام على عاتق أرباب األعمال. العمل

وعالوة على ذلك، هناك حتديات يف إنفاذ هذه القوانني وضمان تـوفري أوضـاع عمـل                 - ١٢٨
وتواجـه  . )٥٨(ملوظفنيمأمونة بسبب حمدودية القدرة املؤسسية والقيود الشديدة على التزويـد بـا           

. الشركات الصغرية احلجم صعوبات يف تنفيذ أحكام قانون العمل بسبب عـدم كفايـة املـوارد               
وجتـد هـذه الـشركات صـعوبة يف مـنح           . وتتسم األحكام املتعلقة بإجازة األمومة بأمهيـة خاصـة        

ة إجازة األمومـة واسـتخدام شـخص آخـر يف الوقـت ذاتـه لتغطيـة املوظفـة احلاصـلة علـى إجـاز                       
  .)٥٩(أمومة
ــة   - ١٢٩ ــة للعمال ــة إطــار عمــل شــامل    . وجيــري وضــع سياســة وطني ــسياسة مبثاب وســتكون ال

ومن املتوقع أن يغطـي نطاقهـا شـرائح خمتلفـة مـن العمـال، مبـن فـيهم النـساء،                     . للعمالة يف البلد  
اإليـدز  / والشباب، والعمال املهاجرون، والعمال الذين يعيشون بفريوس نقـص املناعـة البـشرية      

  .األشخاص ذوو اإلعاقةو
والــسياسات األخــرى املعمــول هبــا تــشمل الــسياسة الوطنيــة لعمــل الطفــل والــسياسة      - ١٣٠

وجيــري االنتــهاء مــن . اإليــدز يف مكــان العمــل/الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
مشروع خطة عمل لتنفيذ سياسة عمل الطفل، وكـذلك مـشروع خطـة عمـل بـشأن توظيـف                   

ــة يف إجــراء    . الــشباب ــة االجتماعي وشــرعت أيــضا وزارة الــشؤون اجلنــسانية، والعمــل والتنمي
  .اإليدز يف مكان العمل/مشاورات لوضع خطة عمل بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

_________________ 
أدى ضــعف تــدابري اإلشــراف واإلنفــاذ إىل تعــرض العمــال ألوضــاع عمــل مؤســفة اتــسمت بطــول ســاعات    )٥٨(  

  .العمل، واخنفاض األجور، والفصل غري العادل، وسوء معاملة العمال بوجه عام
  )٥٩(  Interview with Lillian Keene, Executive Director, Platform for Labor Action and Susan Acen (Program 

Officer), 9th February 2008.  
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  ١٢املادة   ٠- ١٢  
  املساواة واحلصول على الرعاية الصحية املناسبة  ١- ١٢  

ل احلمل يف سن املراهقة وأثـره علـى حقـوق          شعرت اللجنة باإلحباط إزاء ارتفاع معد      - ١٣١
ويتـصل هبـذا ارتفـاع معـدل وفيـات األمهـات بـني البنـات يف سـن                  . البنات يف التعليم والـصحة    

  .املراهقة، وال سيما يف املناطق الريفية، الناتج عن اإلجهاض السري يف كثري من األحيان
ة، ومــن قبيــل ذلــك العنــف ســاور القلــق اللجنــة إزاء ارتفــاع معــدل العنــف ضــد املــرأ  - ١٣٢

ــزواج، وســفاح احملــارم، والتحــرش      العــائلي، واالغتــصاب مبــا يف ذلــك االغتــصاب يف إطــار ال
واالفتقـار إىل إطـار عمـل       . اجلنسي يف مكان العمل واألشكال األخرى لإليذاء اجلنسي للمـرأة         

.  مـثريا للقلـق   قانوين ومتعلـق بالـسياسة العامـة ملعاجلـة العنـف ضـد املـرأة ميثـل أيـضا جمـاال آخـر                      
وحتدد استمرار وجود تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف بعض املقاطعـات بوصـفه جمـاال آخـر                 

  .مثريا للقلق
اقترحت اللجنة تصميم وتنفيذ برنامج صحة وطين يشمل برامج للصحة اإلجنابية مصممة ملنـع              

ــة واحلــضرية     ــاطق الريفي ومتثــل جمــال آخــر  . حــاالت احلمــل املبكــر واإلجهــاض املتعمــد يف املن
إلجراء مزيد من التحسني يف وضع وتنفيذ برامج للصحة اجلنسية واإلجنابيـة تـستهدف البنـات                

وجـرى أيـضا حـث حكومـة أوغنـدا علـى تـوفري وسـائل منـع احلمـل                    . والبنني علـى حـد سـواء      
  .املأمونة واملعقولة التكلفة

  
 واحلـصول علـى الرعايـة الـصحية         التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف كفالة املساواة         ١- ١- ١٢ 

  والصعوبات املتبقية
ما زالت صحة املـرأة متثـل جمـاال مـثريا للقلـق وال سـيما القـضايا ذات الـصلة بـاحلقوق                        - ١٣٣

. اإليـدز /اجلنسية واإلجنابيـة للمـرأة الـيت تفاقمـت بـسبب جائحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 
، فإن عـدد النـساء الالئـي تـوفني          ٢٠٠٦ية لعام   وطبقا للدراسة االستقصائية الصحية الدميوغراف    

ــة مــن      ــصورة طفيف ــسبب مــضاعفات احلمــل اخنفــض ب ــدا ب  إىل ٢٠٠١ يف عــام ٥٠٥يف أوغن
؛ يف حني اخنفض عدد األطفـال الـذين توفـوا قبـل عيـد      ٢٠٠٦ يف عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٣٥

، يف  ومـع ذلـك   .  مولود حي خالل نفس الفتـرة      ١ ٠٠٠ لكل   ٧٥ إىل   ٨٨ميالدهم األول من    
ــام         ــسبة إىل األرق ــا بالن ــه ضــئيل تقريب ــق بعــض التحــسن، فإن ــشري االحــصاءات إىل حتقي حــني ُت

 حالـة وفـاة لكـل       ١٣١املستهدفة لألهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة خبفض وفيات األمهات إىل          
  .٢٠١٥ مولود حي حبلول عام ١٠٠ ٠٠٠

  



CEDAW/C/UGA/7  
 

09-34847 47 
 

  حالة الصحة اإلجنابية: اجلدول التاسع    
    

  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ١٩٩٥  املؤشر

  ٤٣٥  ٥٠٥  ٥٠٦   وفيات األمهات
  ٧٥  ٨٨  ٨١  )١ <( وفيات األطفال الرضع 
  ١٣٧  ٦٩  ٧٢  )٥ >(معدل وفيات األطفال 
  ٪ ٦,٥  ٦,٩  ٦,٩  معدل اخلصوبة اإلمجايل
  ٪ ٢٤  ٪ ٢٣  ٪ ١٥  اإلنعاش القليب الرئوي
    ٪ ٣٢  ٪ ٤٣  حاالت محل املراهقات

    ٪ ٣٥  ٪ ٢٩  حاجة تنظيم األسرة غري امللباه

   الدراسة االستقصائية الدميوغرافية الصحية يف أوغندا: املصدر
  

وجتـري  . وضعت حكومة أوغندا عددا من التدابري الرامية إىل عكـس هـذه االجتاهـات              - ١٣٤
الـسياسة  : معاجلة قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية عن طريق إطار عمل لسياسة مفصلة يـشمل            

ــة االســـ   ــصحة؛ واخلطـ ــة للـ ــصحة  الوطنيـ ــاع الـ ــة (تراتيجية لقطـ ــة الثانيـ ــل  )اخلطـ ــار العمـ ؛ وإطـ
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــوطين ملكافحــة ف ــسكانية؛   /االســتراتيجي ال ــسياسة ال ــدز؛ وال اإلي

وتـشكل احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة أحـد اجملـاالت            . وسياسة التعليم االبتدائي العـام والـسكان      
ــة للحــ     ــار اجملموعــة الوطني ــة يف إط ــصحية ذات األولوي ــاالت التركيــز  . د األدىن للرعايــة ال وجم

  : الرئيسية تشمل
 .الصحة اجلنسية واإلجنابية يف سن املراهقة •

 ).أثناء احلمل، وقبل الوالدة، وبعد الوالدة وعند الرضاعة الطبيعية(األمومة املأمونة  •

 .تنظيم األسرة •

/ عــة البــشريةاألمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي، مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املنا  •
 .اإليدز

 ).عنق الرحم والثدي(أمراض سرطان الصحة اإلجنابية  •

ــة    • ــصحة اإلجنابيـ ــسانية يف الـ ــضايا اجلنـ ــتراك   (القـ ــصاب واشـ ــائلي، واالغتـ ــف العـ العنـ
 ).الذكور
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  األمومة املأمونة    
ــة الطــوارئ، وتنظــيم األســرة والقــابالت املــاهرات بعــض      - ١٣٥ ــد يف حال ــة التولي متثــل رعاي

 لكـــل ٣٠٠الرئيـــسية املقترحـــة لزيـــادة ختفـــيض معـــدالت وفيـــات األمهـــات إىل   التـــدخالت 
وأثبتت فرقة عمل معنية بوفيـات      . ٢٠١٠ مولود حي أو أقل من ذلك حبلول عام          ١٠٠ ٠٠٠

اإلجهـاض، وفقـر    : الرضع واألمهـات أن األسـباب الرئيـسية لوفيـات األمهـات يف أوغنـدا هـي                
: راض املعديـة، الناجتـة مــن جـراء أو تفاقمـت بــسبب    الـدم، والرتيـف، والـوالدة املتعــسرة واألمـ    

  .املتكرر والنظام الصحي السيئ التجهيز/الفقر، واألمية وحاالت احلمل املبكر
وقد اسـتمرت الزيـارة األوىل شـبه الـشاملة للعيـادة قبـل الـوالدة، مـع أن نـسبة النـساء                        - ١٣٦

ل والالئـي يلـدن يف مرافـق         زيـارات لكـل محـ      ٤الالئي حققـن الـرقم املـستهدف الـوطين البـالغ            
بيــد أن هــذه التحــسينات مل يقابلــها تــوافر يف رعايــة  . الــصحة مل تتحــسن إال يف حــدود ضــيقة

 لرعايـة التوليـد يف حـاالت        )٦٠(ووجدت دراسة استقصائية وطنيـة    . التوليد يف حاالت الطوارئ   
 الطـوارئ    أن هناك حاجة غري ملباه لرعاية التوليد يف حاالت         ٢٠٠٣/٢٠٠٤الطوارئ يف عام    

ومــا زال احلــصول علــى رعايــة التوليــد األساســية يف حــاالت الطــوارئ، .  يف املائــة٨٦نــسبتها 
وهي العامل احملدد الرئيـسي لتحـسن بقـاء األم والطفـل حـديث الـوالدة منخفـضا للغايـة وبلـغ                      

 يف املائــة علــى الــصعيد الــوطين، باملقارنــة باحلــد األدىن للمعــدل الــذي أوصــت بــه األمــم   ٥,١
  .  يف املائة١٥تحدة والبالغ امل

بنـاء جمتمـع مـن    : والتدخالت اليت تقوم هبـا الدولـة الطـرف ملعاجلـة هـذه احلالـة تـشمل                - ١٣٧
؛ )مبا يف ذلـك القـابالت التقليـديات       (األخصائيني الصحيني املهرة القادرين على دعم األمهات        

لـصحية؛ ومجـع اجملتمعـات احملليـة        وتعزيز الروابط بني اجملتمعات احمللية والنظام الرمسـي للرعايـة ا          
علـــى الـــسلوك الباحـــث عـــن الـــصحة واإلرشـــاد وحتـــسني نظـــام تقـــدمي الرعايـــة الـــصحية يف   

وهناك جهود مستمرة لرفع مستوى مراكـز الـصحة وجتهيزهـا بالعقـاقري الـضرورية               . املقاطعات
 نقـل الـدم     ولوازم املشرفني على الوالدة إلدارة رعاية التوليـد يف حـاالت الطـوارئ، وعمليـات              

واجملموعة الوطنيـة للحـد األدىن للرعايـة الـصحية ومرافـق مـسرح       . والرعاية الالحقة لإلجهاض  
بيــد أن الفكــرة تتمثــل يف اســتخدام  . األحــداث ليــست متــوافرة إال يف املركــز الــصحي الرابــع  

  .املوارد املتاحة بكفاءة قدر اإلمكان ببناء نظام إحالة قادر على العمل
  

_________________ 
  .٢٠٠٤أكتوبر /حالة رعاية التوليد يف حاالت الطوائ يف أوغندا، تشرين األول  )٦٠(  
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لتدخالت ذات الصلة إدماج بـرامج الـصحة اإلجنابيـة مـع برنـامج مكافحـة        وتضمنت ا  - ١٣٨
املالريا وعلى وجه التحديد إدماج العالج الوقائي املتقطع كجزء من جمموعـة الرعايـة الـسابقة                

مدعومـة لألمهـات احلوامـل      /للوالدة؛ وترويج وتوفري شبكات ُمعالَََجة مببيدات احلشرات جمانية       
بيـد أن تغطيـة العـالج       . ات، وإن كان ذلك على نطاق حمدود جدا        سنو ٥واألطفال دون سن    

ــسابقة          ــة ال ــأخر يف اســتخدام الرعاي ــضة، وخباصــة نتيجــة للت ــت منخف ــا زال ــائي املتقطــع م الوق
  .للوالدة
وبرغم هذه اجلهود، ما زالت احلكومة تواجه كثريا من التحديات يف كفالـة احلـصول                - ١٣٩

ومـا زالـت قـضية      . ام اخلـدمات الـصحية الرئيـسية      على خـدمات صـحية جيـدة وتعزيـز اسـتخد          
وما زال يتعني أن حتصل قـضايا صـحة األم          . التمويل املتعلق بقضايا صحة األم ذات أمهية بالغة       

ومـع  . على املستوى املطلوب لألولوية على صعيدي الـسياسة العامـة والتنفيـذ علـى حـد سـواء             
ة، فإهنـا ُتخفـي أوجـه عـدم املـساواة           أن االحصاءات تشري إىل متويل قطاع الصحة بـصورة هامـ          

يف املصروفات على اجملاالت املختلفة للرعاية الصحية، حيث تذهب معظم األموال إىل أنـشطة              
وعلى سبيل املثال، يف حني حتتاج وزارة الـصحة         . اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

 األمهـات واألطفـال، فإهنـا        بليون شلن أوغندي سنويا للحد من وفيـات        ٤٠إىل ما ال يقل عن      
وأدى .  يف املائـة مـن املبلـغ املطلـوب    ٠,٢ وهـو مـا ال ميثـل إال    – مليونا ٨٠ال حتصل إال على     

النهج القطاعي املتبع إىل تقليـل متويـل الـصحة اإلجنابيـة اليـوم، حيـث انـضمت معظـم اجلهـات                      
ــهج         القطــاعي، ولــذلك  املاحنــة الــيت قــدمت الــدعم ســابقا ملبــادرات الــصحة اإلجنابيــة إىل الن

وتفتيــت قــضايا الــصحة اإلجنابيــة ذات الــصلة، أي  . ميكنــها دعــم مــشاريع الــصحة اإلجنابيــة  ال
اإليـدز، وقـضايا الـسكان، والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة واألمومـة             /فريوس نقص املناعة البـشرية    

  .املأمونة يف ظل بريوقراطيات خمتلفة مل يساعد األمور أيضا
خلـدمات الـصحية غـري كـاف بوجـه خـاص يف املنـاطق الريفيـة حيـث مل                    ونظام تقدمي ا   - ١٤٠

ومـا زالـت    . يكن نظام الالمركزية واالستقالل يف ختصيص املوارد مالئما لقـضايا صـحة املـرأة             
هناك حتـديات هائلـة فيمـا يتعلـق باحلـصول علـى اهلياكـل األساسـية املناسـبة، واإلمـداد املنـتظم                

واحلالـة سـيئة بوجـه خـاص        . ني املدربني جيدا واالحتفاظ هبـم     بالعقاقري وتعيني املوظفني الصحي   
ومـا زالـت املؤشـرات الـصحية يف هـاتني           . يف مشال أوغندا ومنطقة كاراموجا املتـأثرين بـالرتاع        

ــسبة احلــصول علــى    . املنطقــتني أدىن بكــثري مــن املتوســط القــومي   ــغ ن ــال، تبل وعلــى ســبيل املث
ــة يف كاراموجــ   ــة الــصحية األولي ـــ  ٧,١ا خــدمات الرعاي ــة باملقارنــة ب ــة يف ١٠٠ يف املائ  يف املائ

  .كمباال
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وبعض التدابري العالجية اجلاري اختاذهـا لتحـسني الرعايـة الـصحية يف هـاتني املنطقـتني         - ١٤١
ووضـع سياسـة    ) مشال أوغنـدا وكاراموجـا    (وضع برامج خاصة    : ومعظم املناطق الريفية تشمل   

جية سياســة عامــة لالمركزيــة املتزايــدة لتقــدمي  املــشاركة مــع القطــاع اخلــاص بوصــفها اســتراتي  
وجيـري اختـاذ تـدابري لكفالـة التنـسيق والتعـاون علـى حنـو أفـضل بـني وزارة الـصحة                       . اخلدمات

ــربح         ــدفون إىل حتقيــق ال ــن القطــاع اخلــاص الــذين ال يه ــدمي اخلــدمات م مبــا يف ذلــك  (ومق
ــائس  ــة، والكنـ ــتعني إدراج ممار). املنظمـــات غـــري احلكوميـ ــا زال يـ ســـي الطـــب التقليـــدي  ومـ

  .والتكميلي رمسيا
وجيري اختاذ إجراء آخر لزيادة املوارد املتاحة للصحة اإلجنابية وصـحة األم عـن طريـق                 - ١٤٢

وقـد حتقـق بالفعـل بعـض النجـاح فيمـا يتعلـق بربنـامج مكافحـة          . وضع برامج تآزريـة متكاملـة     
بيد أن احلاجة للموارد اإلضـافية      . اإليدز/املالريا وبرنامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      

ما زالـت بالغـة األمهيـة، لكـي حتـسن احلكومـة النتـائج الـصحية بوجـه عـام، ولتفـي باألهـداف                         
وستؤدي زيادة املوارد للقطاع الـصحي      . اإلمنائية لأللفية املتعلقة خبفض معدل وفيات األمهات      

ــدها  إىل متكــني القطــاع مــن جتهيــز املرافــق الــصحية الــيت أُنــشئت يف مجيــ     ع أحنــاء البلــد، وتزوي
  .باملوظفني مبا فيه الكفاية

 ميكـن أن مينـع نزيـف    ميزوبروسـتول وقد وفرت وزارة الصحة أيـضا عقـارا معروفـا بــ            - ١٤٣
وميكن احلصول على العقار جمانا مباشرة من مركز الصحة الرابـع وسـيعطى             . املرأة بعد الوالدة  

  .دةللنساء الالئي يعانني من نزيف الدم بعد الوال
  

  تنظيم األسرة
 ٦,٧(تتسم قـضية تنظـيم األسـرة بأمهيـة بالغـة علـى ضـوء ارتفـاع معـدالت اخلـصوبة                       - ١٤٤

نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   (ووفقا لصحيفة بيانـات سـكان العـامل         . ومنو السكان ) أطفال لكل إمرأة  
) لــسنة يف املائــة يف ا٣,٢(، متثـل أوغنــدا ثالــث أســرع دولــة يف العــامل يف منــو الــسكان  )٢٠٠٧

وقــد قُــدر عــدد . ونتيجــة لــذلك، ســتحقق أكــرب زيــادة يف الــسكان يف الــسنوات األربــع املقبلــة
 مليــون ٥٥,٩ وســينمو إىل ٢٠٠٩ مليــون نــسمة يف منتــصف عــام ٣٠,٦٦ســكان أوغنــدا بـــ 
؛ ممـا يـشري إىل زيـادة بنـسبة          ٢٠٥٠ مليون نسمة حبلول عام      ١١٧ و   ٢٠٢٥نسمة حبلول عام    

ومــن املعتــرف بــه أن مــن غــري املــرجح أن حتقــق . ٢٠٥٠ و ٢٠٠٧مي  يف املائــة بــني عــا٣٠٧
أوغندا أهدافها الوطنية املتعلقة بتخفيف حدة الفقـر واملتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـا مل        
يتم التعجيل باجلهود املبذولـة للحـد مـن منـو الـسكان وخفـض اخلـصوبة اإلمجاليـة يف املـستقبل                      

  .القريب
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 مستوى االحتياجات غري امللباة لتنظيم األسـرة إىل زيـادة الـوالدات غـري               وأدى ارتفاع  - ١٤٥
ويقــدر . )٦١(٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٤١ إىل ٢٠٠٠ يف املائــة يف عــام ٣٨املرغــوب فيهــا مــن 

 يف املائـة منـهن      ٢٥تقريبـا   ( إمـرأة    ٧٧٥ ٠٠٠عدد النساء الالئي محلن بدون قصد كل عام بـ          
 حالـة   ٢٩٧ ٠٠٠ اليت قدرت بــ      –د حاالت اإلجهاض املتعمد     وبالتايل ارتفاع عد  ) مراهقات
  .)٦٢(يف السنة
بيد أنه مع أن النساء يرغنب يف خفض عدد األطفال الالئي ينجبنهن، ال متارس حتديـد                 - ١٤٦

ويعـزى هـذا إىل عوامـل كـثرية مبـا يف ذلـك       ).  يف املائة ٢٤(النسل إال مخس النساء املتزوجات      
 بتنظــيم األســرة، واالفتقــار إىل املعلومــات، وحمدوديــة احلــصول علــى  األفكــار اخلاطئــة املتعلقــة

اخلدمات، والتكاليف، وحمدودية سلطة صنع القرار فيما يتعلـق باخليـارات اإلجنابيـة واملعارضـة               
  .من الشركاء الذكور

 وزيادة معـدل  ٥,٤ إىل   ٦,٩وهتدف احلكومة إىل خفض معدل اخلصوبة اإلمجايل من          - ١٤٧
 مبعاجلة املـشكلة   ٢٠٠٩ يف املائة حبلول عام      ٤٠ يف املائة إىل     ٢٣منع احلمل من    إنتشار وسائل   

ــها    ــة من ــهات خمتلف ــق جب ــات     : عــن طري ــرامج املعلوم ــة؛ وب ــة املتكامل ــصحة اإلجنابي خــدمات ال
 لزيـادة اشـتراك الـذكور يف بـرامج تنظـيم األسـرة؛ فـضال عـن              التوعيـة والتثقيف للمرأة وجهود    
  .ظيم األسرة واملعلومات اليت تستهدف املراهقنيتقدمي طائفة من خدمات تن

واجلهــود التكميليــة الــيت تبــذهلا منظمــات اجملتمــع املــدين تــشمل التــسويق االجتمــاعي     - ١٤٨
  .النشط خلدمات تنظيم األسرة واملباعدة بني الوالدات

وطبقــا لدراســة . والتــرابط بــني التعلــيم النظــامي وحــاالت احلمــل املبكــر مفهــوم جيــدا - ١٤٩
 يف املائـة مـن      ٧٣ يف املائة مقابـل نـسبة        ٦حديثة، بلغت نسبة الطالبات الالئي سبق هلن احلمل         

ولذلك فإن احلكومة ملتزمة بزيادة إمكانية احلصول على التعلـيم          . )٦٣(الشابات خارج املدارس  
ام النظامي عن طريق سياسة التعليم االبتدائي العام ويف اآلونة األقرب عهدا سياسـة التعلـيم العـ            

واألمــل معقــود علــى أن تــؤدي هــذه الــربامج، الــيت ســتدعمها        . الالحــق لالبتــدائي والــتقين  
  .االستراتيجية الوطنية لتعليم البنات، إىل زيادة الفرص التعليمية واملعيشية األخرى للبنات

_________________ 
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة أجرهتا رابطة أوغندا لتنظيم األسرة،   )٦١(  
  )٦٢(  Guttmacher Institute: Unintended Pregnancy and Induced Abortions in Uganda: Causes and 

Consequences.  
  )٦٣(  Guttmacher Institute, Protecting the Next Generation in Uganda: New Evidence on Adolescent Sexual 

and Reproductive Health Needs 2008.  
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  الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني    
إليدز متثل عنـصرا أساسـيا يف بـرامج    ا/ما زالت الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية   - ١٥٠

ومـن ناحيـة الـســياسة العامـة، تواصـل          . احلكومة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمـراهقني      
بــشأن فــريوس ) امتنــع أو كــن خملــصا أو اســتخدم الرفــال(الدولــة الطــرف اســــتراتيجيها أ م ر 

والتـدابري احلاليـة لتعزيـز الـصحة        . ب الـشبا  امتنـاع اإليدز مع التأكيد علـى      /نقص املناعة البشرية  
ــة للمــراهقني تــشمل   ــادرات املــدارس املعــززة للــصحة اجلنــسية واإلجنابي ــة  مب  الــيت تــشمل التربي

والتدابري األخرى تـشمل مبـادرة رئـيس اجلمهوريـة          . اجلنسية، وإسداء املشورة ومهارات احلياة    
اب ومبـادرة الـشباب املتمكـنني    املتعلقة باستراتيجية مكافحة اإليدز مـن خـالل االتـصال بالـشب       

 جلنـة أوغنـدا ملكافحـة اإليـدز للوقايـة مـن             ٢٠٠٤يوليـه عـام     /واألصحاء اللتني بدأهتما يف متـوز     
  .فريوس نقص املناعة البشرية ومنع احلمل املبكر بني الطالبات وغري امللتحقات باملدارس

 بتنفيــذ برنــامج حتــسني وتقــوم وزارة الــشؤون اجلنــسانية والعمــل والتنميــة االجتماعيــة  - ١٥١
والربنـامج القـائم    . احلياة اإلجنابية يف سـن املراهقـة بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  

ــة      علــى اجملتمــع احمللــي يــستهدف يف املقــام األول الــشباب غــري امللــتحقني باملؤســسات التعليمي
  :يليوهذا النهج متعدد الُشعب ويهدف إىل ما .  عاما٢٤-١٠البالغني من العمر 

 هتيئة بيئة مأمونة ميكن فيها للمراهقني االشتراك يف أنشطة تروحيية؛ •

 خلق الوعي وتقدمي املشورة واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية؛ •

ــة تقــدمي تلــك        • ــهم بأمهي ــي وتوعيت ــادة اجملتمــع احملل ــدين وق ــدين ورجــال ال اشــراك الوال
 .املشورة واخلدمات

ــة إشــراك الوا   ــذ     ويف الواقــع، كانــت أمهي ــاء تنفي ــدروس املــستفادة أثن ــدين واحــدة مــن أمثــن ال ل
  .الربنامج
وهـذه  . )٦٤(وهناك أيضا طائفة من احلمالت اإلعالميـة بقيـادة منظمـات اجملتمـع املـدين              - ١٥٢

 الــيت متثــل عــامال – بــني األجيــال املختلفــةاحلمــالت تــشمل محلــة مناهــضة العالقــات اجلنــسية  
ــش     ــدالت إنت ــاع مع ــسامها يف ارتف ــسيا م ــشابات    رئي ــني ال ــشرية ب ــة الب ــريوس نقــص املناع . ار ف

ــة لتــشمل البنــات والــشابات يف اجلامعــات و    ــة ٥٠وســيجري مــد نطــاق احلمل .  مدرســة ثانوي
وكانت مؤسسة الكالم الصريح مفيدة أيضا يف نقل مواد اإلعالم والتثقيف واالتـصال املتعلقـة               

_________________ 
  .املنظمة الدولية خلدمات السكان  )٦٤(  
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ار املفتوح، والـربامج اإلذاعيـة      بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني عن طريق الصحف، واحلو       
  .)٦٥( يف اجملتمعات احمللية واملدارسللكالم الصريح ناد ١ ٢٠٠ لغة حملية؛ وإنشاء ١٤بـ 

وبــالنظر إىل أن اجلائحــة قــد بلغــت أوجهــا، انتقلــت فئــات الــسكان األشــد تــأثرا مــن    - ١٥٣
ــذين      ــزوجني أو ال ــزوجني إىل األكــرب ســنا واملت ــراد غــري املت ــشباب، واألف ــزواج ال . ســبق هلــم ال

ــصلية    ــصائية املـ ــة االستقـ ــارت الدراسـ ــة    –وأشـ ــريوس نقـــص املناعـ ــصابني بفـ ــسلوكية للمـ  الـ
اإليدز اليت أُجريت يف اآلونة األخرية إىل انتقـال اجلائحـة مـن الفئـات األصـغر سـنا إىل                  /البشرية

 وهــو مــا ميكــن أن يــشري إىل أن الــشباب يأخــذون بأمنــاط الــسلوك        ٤٩-٣٠الفئــة العمريــة  
وأشارت التقارير أيضا إىل اخنفاض حـاالت احلمـل يف سـن املراهقـة مـن                . ملمارسات املأمونة وا
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٥ و ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣١ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٤١
ويف حني أُحـرز تقـدم، يتمثـل التحـدي املتبقـي يف مـدِّ وتوسـيع نطـاق تـوافر خـدمات                        - ١٥٤

ــسية   ــصحة اجلن ــة للمــراهقني ال ــاع هنــج     . واإلجنابي ــة ذلــك حــىت اآلن باتب ــد عاجلــت احلكوم وق
يف الوحــدات الــصحية، وبــرامج ) اخلــدمات املتكاملــة للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة  (– متكامــل

الرعايــة الــصحية األوليــة والــربامج اجملتمعيــة بوصــفها وســائل فعالــة مــن حيــث التكلفــة ملعاجلــة   
 احلظ، ليست هذه الوسـائل سـهلة االسـتعمال دائمـا للـشباب،              ولسوء. قضايا الصحة اإلجنابية  

ــهم لالســتجابة       ــدريب املــوظفني وتوعيت ــة ت ــد مــن ناحي ــام باملزي ــدعو احلاجــة إىل القي ــذلك ت ول
  .بصورة فعالة الحتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف سن املراهقة

املناعـة البـشرية أي الـذين    ويتمثل حتد ناشئ أيضا يف املراهقني احلاملني لفريوس نقـص       - ١٥٥
 أجريــت إىل أهنــم ميثلــون قنبلــة )٦٦(وأشــارت دراســة. أصــيب كــثري منــهم بــاملرض عنــد الــوالدة

ولوحظ أنه ما زالت هناك ثغرات معرفية يف هـذه الـشرحية مـن املـراهقني                . زمنية ملصدر املرض  
ام وســائل منــع فيمــا يتعلــق بالــصحة اإلجنابيــة، وانتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واســتخد

وكشفت الدراسة أيضا عن أن الفقر، وضغط األقران، والوصـم واخلـوف مـن الـرفض               . احلمل
ــصاح   ــام اإلف ــا أم ــشكل عائق ــؤالء      . ت ــدعم احتياجــات ه ــدخالت ل ــدعو إىل صــياغة ت ــذا ي وه

  .الشباب، مبا يف ذلك اختيار املهارات السلوكية املناسبة
  

_________________ 
  .ماهرييتأثري مبادرات وسائط اإلعالم اجل: محلة الكالم الصريح يف أوغندا  )٦٥(  
معهـد طـب املنـاطق احلـارة ومركـز التقيـيم            /عيادة األمراض املعدية لألطفال التابعة ملستشفى موالغو، أوغندا         )٦٦(  

  .ووضع الربامج، انتويرب، بلجيكا
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  اإليدز/ا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشريةاألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، مب    
 الــسلوكية  –أشــارت اإلحــصاءات املستخلــصة مــن الدراســة االستقــصائية املــصلية        - ١٥٦

 إىل أن انتـشار فـريوس       ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤اإليـدز لعـام     /للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
وحاليا، يبلـغ   ).  يف املائة  ٥(رجال  منه بني ال  )  يف املائة  ٨(نقص املناعة البشرية بني النساء أعلى       

 ٣٤ و   ٣٠إنتشار فريوس نقص املناعة البشرية أقصاه بني النساء الالئي تتـراوح أعمـارهن بـني                
 عامـا، ممـا ميثـل حـدوث انتقـال مـن       ٤٤ و ٤٠عاما وبني الرجال الذين تتراوح أعمـارهم بـني      

الدراسـة االستقـصائية    وأظهرت  . )٦٧(مخس إىل عشر سنوات من أوائل تسعينات القرن املاضي        
وثالثة أمخاس الـشركاء املـصابني يف   ).  يف املائة ٥(أيضا ارتفاعا يف عدد األزواج غري املتوافقني        

وهـذا يـشكل خطـرا بالغـا علـى املـرأة املتزوجـة، الـيت          . هذه الفئة من األزواج هـم مـن الرجـال         
ــشرية بــسبب اخنفــاض مــ      ستوى إســداء تتعــرض باســتمرار لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب

  .املشورة للزوجني واختبارمها وحمدودية سلطة التفاوض من أجل استخدام الرفاالت
والتدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة هـذه التحـديات تـشمل إدخـال اختبـار األمـراض                  - ١٥٧

ــع املرافــق احلكوميــة     ــا يف مجي وتقــدمي خــدمات  . الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي وعالجهــا جمان
رات واالختبارات الطوعية مدرج أيضا على قمـة جـدول األعمـال يف ضـوء االرتفـاع                 االستشا

وجتري صياغة استراتيجية اتـصال لتوعيـة       . يف عدد األزواج غري املتوافقني وكإستراتيجية وقائية      
ويف أثنـاء  . )٦٨(السكان بأمهية االختبارات واالستشارات املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية     

ت احلكومة بصورة كبرية، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، يف مراكز تقـدمي             ذلك، استثمر 
خدمات االستشارات واالختبارات الطوعيـة وتعمـل علـى جعلـها متـوافرة وسـهلة االسـتخدام                 

  .بشكل عام
وأصــبحت خــدمات تقــدمي االستــشارات واالختبــارات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة  - ١٥٨

حديـد االستـشارات واالختبـارات الروتينيـة جـزءا ال يتجـزأ مـن الرعايـة               البشرية وعلى وجه الت   
وتعتـزم الدولـة الطـرف أيـضا جعـل خـدمات تقـدمي         . السابقة للوالدة يف معظم املرافق الـصحية      

االستشارات واالختبارات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية شرطا لدعم القـرارات املتعلقـة             
 النـساء يف سـن اإلجنـاب؛ ولتجنـب نقـل املـرض إىل األطفـال فيمـا            بأن تصبح املرأة حـامال بـني      

وقد قامـت خـدمات تقـدمي االستـشارات واالختبـارات املتعلقـة             . يتعلق بالنساء احلوامل بالفعل   
بفريوس نقص املناعة البشرية بدور ال يقدر بثمن يف حتديد األمهات احلـامالت لفـريوس نقـص            

_________________ 
-٢٠١١ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨(اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز    )٦٧(  

٢٠١٢.(  
  .حةوزارة الص  )٦٨(  
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. عايـة خاصـة، ودعـم وعـالج مـضاد للفريوسـات الرجعيـة             املناعة البـشرية الالئـي حيـتجن إىل ر        
ــع انتقــال فــريوس نقــص املناعــة        وأدخلــت احلكومــة بنجــاح إىل حتــد مــا جمموعــة خــدمات من
البشرية من األم إىل الطفل مما أدى إىل اخنفاض معدل إصابة األطفال احلديثي الوالدة بفـريوس                

ــن    ــشرية م ــة الب ــسعينات ال ٢٥نقــص املناع ــة يف ت ــرن املاضــي إىل   يف املائ ــام  ٦ق ــة يف ع  يف املائ
 مــن مجيــع األمهــات احلوامــل املــصابات     )٦٩( يف املائــة علــى األقــل  ٧٠-٦٠ونــسبة . ٢٠٠٦

بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية حتــصل اآلن علــى خــدمات منــع إنتقــال فــريوس نقــص املناعــة     
 إمـرأة   ٥٠٠ ٠٠٠، كانـت    ٢٠٠٦وُتظهر األرقام أنه حبلـول عـام        . البشرية من األم إىل الطفل    

حتصل على خدمات منع إنتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل وهنـاك خطـط                 
وجيــري تنفيــذ برنــامج منــوذجي يف مخــس  . ٢٠٠٨ يف عــام ٨٠٠ ٠٠٠لزيــادة هــذا العــدد إىل 

مستشفيات مقاطعـات حيـث جيـري توسـيع نطـاق خـدمات منـع إنتقـال فـريوس نقـص املناعـة                  
الطفـل لتـشمل خـدمات مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية والعـالج            البشرية مـن األم إىل      

  .املضاد للفريوسات الرجعية ألسر األمهات احلامالت لفريوس نقص املناعة البشرية
وبرغم هذه التدابري، واجه برنامج منع انتقال فريوس نقص املناعة الـشرية مـن األم إىل              - ١٥٩

وأخفـاق بعـض األمهـات    . ت املتاحة بصورة متزايـدة الطفل مشكلة االستخدام احملدود للخدما    
يف االستفادة بربنـامج منـع إنتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم إىل الطفـل يعـزى إىل             

ــي األدىن         ــى صــعيد اجملتمــع احملل ــصحية عل ــق الرعايــة ال ــود يف مراف ــدم كفايــة  –بعــض القي  ع
د بالعقـاقري الالزمـة لعـالج األمـراض         األخصائيني الصحيني وعدم خربهتم، وعدم كفايـة اإلمـدا        

ــار واألصــناف املتنوعــة       ــة، وجمموعــات االختب ــة والعــالج املــضاد للفريوســات الرجعي االنتهازي
وميثل عدم كفاية احلصول على رسائل اإلعالم والتثقيف واالتـصال فـضال     . الضرورية األخرى 

 يف وقـت مبكـر وعـدم        عن عدم سعي كثري من النساء للحصول علـى الرعايـة الـسابقة للـوالدة              
ومـا زال هنـاك إفتقـار أيـضا إىل تعـاون الـذكور،              . الوالدة يف املرافق الصحية مـشكلة للربنـامج       

  .وهو أمر حيوي يف تنفيذ برنامج منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل
ة، واالفتقـار  التفـاوض علـى صـعيد األسـرة املعيـشي       /واالختالالت يف سلطة صنع القرار     - ١٦٠

إىل االستقالل فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، وقلة توافر الوسـائل العازلـة لفـريوس نقـص املناعـة                  
البشرية اليت يسهل للمـرأة اسـتعماهلا وعـدم وجـود محايـة قانونيـة، أي ضـد األشـكال املختلفـة                

ملناعــة للعنــف اجلنــساين، مــا زالــت تــشكل هتديــدات خطــرية حلمايــة املــرأة مــن فــريوس نقــص ا 
  .البشرية واألمراض األخرى اليت تنتقل باالتصال اجلنسي

_________________ 
  )٦٩(  Dr Saul Onyango: Early HIV/ AIDS Testing saves the Baby – Saturday Vision December 1, 2007.  
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وتــضمنت الــردود علــى هــذه التحــديات ادخــال اســتخدام رفــاالت اإلنــاث الــيت ُعلــق  - ١٦١
توزيعها، مع ذلك، بسبب اخنفاض استخدامها؛ فضال عـن جتـارب اللقاحـات الـيت أجريـت يف          

  .اثيم، اليت مل تكن موفقة لسوء احلظ بلدان أخرى على استخدام مبيدات اجلر٣أوغندا و 
  

  سرطان عنق الرحم    
 يف املائة من النساء املصابات بـسرطان عنـق الـرحم            ٨٠يف أوغندا، هناك ما يربو على        - ١٦٢

جرى تشخيصهن يف املراحل املتقدمة للمرض مما جعله الـسبب الرئيـسي لوفيـات الـسرطان يف                 
 يف املائة من املرضى الـذين       ٤٠الرحم ما يربو على     ومتثل النساء املصابات بسرطان عنق      . البلد

  .يعاجلون باألشعة يف مستشفي موالغو
وأدى ارتفــاع التكــاليف وعــدم إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات إىل إرهــاق الكفــاح  - ١٦٣

وفحص سرطان عنق الرحم غري متوافر على نطـاق واسـع حـىت اآلن       . ضد سرطان عنق الرحم   
وكثري من الكوادر الدنيا ملقدمي الرعاية، الـذين        . لى املراكز احلضرية  ويقتصر يف املقام األول ع    

وتتفــاقم هــذه . يــشكلون معظــم املــوظفني يف العيــادات داخــل البلــد، مل يتعرضــوا الســتخدامه  
ــانيكوالو بانتظــام بــني النــساء      ــارات باب ــوعي باحلاجــة إىل إجــراء اختب املــشكلة باالفتقــار إىل ال

  .الناشطات جنسيا
وأوغندا واحـدة   . اع الصحة يرد على هذا التحدي عن طريق استخدام اللقاحات         وقط - ١٦٤

 عامـا   ١٢ إىل   ١٠من البلـدان املنهمكـة يف مبـادرة منوذجيـة ترمـي إىل تطعـيم البنـات مـن سـن                      
بيـد أن هنـاك حاجـة       . ضد فريوس الورم احلوليمي البشري، قبل أن يـصبحن ناشـطات جنـسيا            

ال وأدوات فحــص منخفــضة التكلفــة للنــساء فــوق هــذا للقيــام حبمــالت إعــالم وتثقيــف واتــص
ويف الواقع، من األمهية البالغة صياغة سياسة تـشجع الفحـص للوقايـة مـن سـرطان عنـق        . السن

  .الرحم، واكتشافه مبكرا وعالجه بصورة فعالة
  

  العنف اجلنسي واجلنساين    
ان والــصحة مــا زال العنــف اجلنــسي واجلنــساين يــشكل قــضية خطــرية حلقــوق اإلنــس    - ١٦٥

ويف أوغندا، تتعرض املرأة ألشكال خمتلفة من العنف اجلنـساين، مبـا            . العامة للمرأة بوجه خاص   
) الــذي مــا زال ُيمــارس يف بعــض أحنــاء البلــد     (يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث     

االعتداء؛ وهتك العرض؛ واالغتصاب واالغتصاب يف إطار الزواج؛ اليت ُتزيـد خطـر         /والضرب
اكل أمراض النساء وإمكانية تعرض املرأة لألمراض اليت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي وفـريوس                مش

  .اإليدز/نقص املناعة البشرية
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  انتشار العنف ضد املرأة: اجلدول العاشر    
  

  الريف  احلضر  املتوسط  العنف اجلنسي واجلنساين

  ٪ ٦١  ٪ ٥٤  ٪ ٦٠  املعاناة من العنف البدين
  ٪ ٤١  ٪ ٣١  ٪ ٣٩   اجلنسياملعاناة من العنف

  ٪ ١٧  ٪ ٧  ٪ ١٦  املعاناة من العنف أثناء احلمل

  .، أوغندا٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام : املصدر
    

ــشمل    - ١٦٦ ــدوث ذلـــك تـ ــة حلـ ــل املهيئـ ــاعي  : وبعـــض العوامـ ــع االجتمـ ــاض الوضـ  –اخنفـ
مييزية، واملمارسات واملواقـف املتعلقـة بـاملرأة        االعتماد؛ والقوانني والقيم الثقافية الت    /االقتصادي
). تعــدد الزوجــات، ودفــع مثــن العــروس، وعــدم اإلفــصاح عــن املــشاكل الزوجيــة  (يف الــزواج 

وعلــى الــصعيد الثــانوي، أدى عــدم وجــود آليــات للحمايــة القانونيــة مبــا يف ذلــك عــدم وجــود 
ناطق املتـأثرة بـالرتاع، إىل زيـادة    وكاالت إلنفاذ القانون يف بعض املناطق، وعلى سبيل املثال امل        

  .ضعف املرأة أيضا
  :والتدابري الرامية إىل معاجلة هذه العوامل املهيئة والتحديات تشمل ما يلي

باالضافة إىل األحكـام الـيت نـص عليهـا الدسـتور، ُعـدلت يف اآلونـة األخـرية الـسياسة                      - ١٦٧
ألراضــي املعــدل، وقــانون العقوبــات اجلنــسانية ألوغنــدا، والــسياسة الوطنيــة للــصحة، وقــانون ا

وباالضـافة إىل ذلـك،     . لتشمل جرائم هتك العـرض البـسيطة واألشـد خطـورة          ) ١٢٠الفصل  (
منحت الوالية القضائية للحكم يف قضايا هتك العرض لقـضاة الـصلح يف حماولـة لكفالـة إقامـة                   

ليــة وقــانون ومــن املتوقــع أن يعــزز مــشروع قــانون العالقــات العائ . العــدل علــى وجــه الــسرعة
  .اجلرائم اجلنسية آليات احلماية القانونية للمرأة

وقد أعدت أيضا جلنة إصالح القانون مشروع قـانون العنـف العـائلي الـذي يرمـي إىل               - ١٦٨
جترمي خمتلف أشكال العنف العائلي والنص على عقوبات وُسبل انتصاف مدنية مناسـبة، وقُـدم               

ــام للنظــر   ــات    ومــن . املــشروع إىل النائــب الع ــشة مبجــرد اكتمــال العملي ــه للمناق ــع تقدمي املتوق
  .املصاحبة
ويف الواقــع يتمثــل أحــد التحــديات يف اللجــوء إىل النظــام القــانوين يف اســتمرار بــطء      - ١٦٩

عمليــة إصــالح القــانون بــصورة مؤملــة وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتــشريع املراعــي للفــوارق بــني    
الـيت  (ت األقـسام التمييزيـة يف قـانون الطـالق والوراثـة             وعلى سبيل املثال، بينما أُبطلـ     . اجلنسني

  .، ما زال يتعني وضع القوانني اجلديدة موضع التنفيذ)١٥ُتناقش بإسهاب يف إطار املادة 
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وقد اختذت احلكومة من خالل وزارة الشؤون اجلنسانية والعمل والتنميـة االجتماعيـة              - ١٧٠
 اجلنسي واجلنساين يف سياساهتا وممارسـاهتا وحققـت         عددا من التدابري الرامية إىل معاجلة العنف      

  :اإلجنازات التالية
o إنشاء فريق مرجعي معين بالعنف اجلنسي واجلنساين 

o  جاري العمل(وضع استراتيجية ملعاجلة العنف اجلنساين( 

o                 إدراج العنف اجلنسي واجلنساين يف جمموعة احلد األدىن للرعايـة الـصحية الـيت تقـدمها
 وزارة الصحة

o اد كُتيب تدرييب وجمموعات مواد إعالمية ولوازم للطوارئإعد 

o        ــة ــساين مؤلــف مــن ممثلــي احلكوم ــالعنف اجلنــسي واجلن ــدريب معــين ب ــق ت ــشاء فري إن
 .ومنظمات اجملتمع املدين على حد سواء

o                   إعداد بيانات باالشتراك مع مكتب أوغنـدا لإلحـصاءات بـشأن حالـة العنـف اجلنـسي
 .ة العامةواجلنساين لدعم تدخالت السياس

 أشارت التقـارير إىل تـسجيلها       )٧٠(وحىت اآلن، جرى اإلضطالع بالتدريب يف مخس مقاطعات       
 يف املائـة مـن      ٨٠وقد تلقـت نـسبة      . بعضا من أعلى معدالت انتشار العنف اجلنسي واجلنساين       

مجيــع األخــصائيني الــصحيني وأدى هــذا إىل حــدوث زيــادة يف عــدد حــاالت العنــف اجلنــسي   
واجلهـود املبذولـة إلنـشاء مركـز منـوذجي للتعـايف            . )٧١( جري إبالغ الـشرطة هبـا      واجلنساين اليت 

من العنف اجلنسي واجلنساين يف مقاطعة غولو جارية عـن طريـق مـشروع مـشترك تـضطلع بـه                    
  .وزارة الشؤون اجلنسانية والعمل والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة

شروع متعلــق بــالعنف اجلنــسي   والتــدخالت األخــرى ذات الــصلة تــشمل تنفيــذ مــ      - ١٧١
يرمـــي إىل زيـــادة احلـــصول علـــى املعلومـــات، واالستـــشارات، ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(واجلنـــساين 

والدعم االجتماعي وعالج العنف اجلنسي واجلنـساين واملمارسـات الـضارة األخـرى واحلمايـة               
عنـف  وطبقا هلذا املشروع، ُنفذت محـالت إعالميـة قائمـة علـى اجملتمـع احمللـي ضـد ال                  . )٧٢(منها

وُعقـدت  . اجلنسي واجلنساين يف املنطقـة املـشمولة باملـشروع الـيت شـكلتها املقاطعـات اخلمـس                
حلقات دراسية للتوعية علـى صـعيد األبروشـيات، وُنظمـت بـرامج حواريـة إذاعيـة وإعالنـات                   

_________________ 
  .جرى التدريب يف مقاطعات غولو، وكيتغوم، وبادر، ولريا، وكابشوروا  )٧٠(  
  .جرى التدريب يف منطقيت أشويل والنغو  )٧١(  
ق األمم املتحدة للسكان وتـضطلع بتنـسيقه وزارة الـشؤون           ميثل املشروع شراكة بني حكومة أوغندا وصندو        )٧٢(  

  .اجلنسانية والعمل والتنمية االجتماعية
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ومتثلت النتائج املرتبطة هبذه املبـادرة يف زيـادة الـوعي بـالعنف        . بشأن العنف اجلنسي واجلنساين   
نسي واجلنساين، والعوامـل املهيئـة واخلطـوات املناسـبة الـيت يـتعني اختاذهـا يف حالـة حـدوث                     اجل

ــساين   ــسي أو جن ــف جن ــسي       . عن ــف اجلن ــالغ عــن حــاالت العن ــي يف اإلب ــع احملل ــة اجملتم ورغب
واجلنــساين تتزايــد تــدرجييا يف املنطقــة املــشمولة باملــشروع، باالضــافة إىل التــزام القــادة احمللــيني   

دراسة بشأن القـضايا    ويف اآلونة األخرية، فرغ املشروع من       . لعنف اجلنسي واجلنساين  مبعاجلة ا 
ــشر   ــار بالب ــسانية يف اإلجت ــار      اجلن ــق باإلجت ــم املتحــدة املتعل ــذ بروتوكــول األم ــساعد يف تنفي  ست

  .باألشخاص
وباالضافة غلى هذه املشاريع اخلاصـة، تـضمنت التـدابري األخـرى ملعاجلـة العنـف ضـد                   - ١٧٢
زيادة آليات احلماية عن طريق إنشاء وحدات شـرطة محايـة األسـرة؛ وتـوفري جمموعـات                 : ةاملرأ

اإليـدز يف مركـزي الـصحة الثالـث         /العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس نقـص املناعـة البـشرية          
  .التوعية اجلنسانية لوكاالت إنفاذ القانون/والرابع؛ وبرامج بناء القدرات

ادة بنــاء وتعزيــز خــدمات الــشرطة واخلــدمات القــضائية يف واحلكومــة أيــضا بــصدد إعــ - ١٧٣
بيـد  .  اليت يرتفع فيها معدل حدوث العنف اجلنسي واجلنـساين للغايـة   )٧٣(املناطق املتأثرة بالرتاع  

أنه بصرف النظر عن القيود املفروضة على املوارد اليت أثـرت علـى العمليـات الـسوقية وتزويـد                   
ا زالت قـضايا املواقـف جتـاه العنـف اجلنـساين وخباصـة مـن                وكاالت إنفاذ القانون باملوظفني، م    

ومن املتوقع، مع ذلك، أنه ميكن تغيري ذلك إذا صدر القانون الـذي             . ضباط الشرطة متثل حتديا   
  .ُيجرِّم العنف العائلي

واجلهود املذكورة أعاله تعززها مبادرات منظمات اجملتمع املـدين، وعلـى سـبيل املثـال               – ١٧٤
يـة ملنـع العنـف العـائلي، الـيت هتـدف إىل تعزيـز منـع العنـف اجلنـساين علـى صـعيد                         املبادرة الوطن 
 مبشاريع متكاملـة تـشمل بـرامج        )٧٤(وقد اضطلعت بعض منظمات اجملتمع املدين     . اجملتمع احمللي 

حملــو األميــة القانونيــة، وبنــاء القــدرات، وخــدمات تقــدمي املــساعدة القانونيــة، وخــدمات تقــدمي 
وأدت هـذه املبـادرات إىل      . أماكن اإليـواء للنـساء الالئـي تعرضـن لإليـذاء          االستشارات وتوفري   

زيادة وضوح العنف اجلنساين؛ وعبأت اجملتمعـات احملليـة مبـا يف ذلـك الرجـال ملكافحـة العنـف                    
  .اجلنساين؛ وعززت العالقات بني اجملتمع املدين والدولة يف تناول قضايا الناجيات من العنف

  

_________________ 
  .اخلطة الوطنية للسالم، واإلنعاش والتنمية يف مشال أوغندا  )٧٣(  
  )٧٤(  CEDOVIP, Mifumi, Raising Voices, SC (U), ActionAid, LAW–U.  
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  التناسلية لألنثىتشويه األعضاء   ٢- ١٢  
  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لألنثى    

حظـر تـشويه األعـضاء    ’قـانون  ُوضع مشروع قانون مقتـرح وقُـدم إىل الربملـان بعنـوان           - ١٧٥
و حماولــة بأنــه انتــهاك أ وُيعــرِّف القــانون تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى   .‘التناســلية لألنثــى

إنتــهاك للــسالمة البدنيــة ألعــضاء األنثــى، ســواء باالستئــصال الكلــي أو اجلزئــي، أو اخلتــان، أو 
 وإذا صدر القـانون، فإنـه يـنص علـى معاقبـة الـشخص               .اخلتان التخييطي أو إضعاف احلساسية    

 أو)  أعــوام١٠ إىل ٧(الــذي تثبــت إدانتــه بالقيــام بتــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى بالــسجن  
وهــذا القــانون نــاتج عــن اجلهــود الــيت بذلتــها . بــدفع غرامــة ال تقــل عــن مليــون شــلن أوغنــدي

احلكومة احمللية لكابشوروا، وبرنامج التثقيف بالصحة اإلجنابيـة وصـحة اجملتمـع احمللـي ومنظمـة         
 وهـي منظمـة جمتمـع مـدين إلتمـست مـن احملكمـة               –القانون والدعوة من أجل املرأة يف أوغندا        

  .ة يف اآلونة األخرية إعالن عدم مشروعية تشويه األعضاء التناسلية لألنثىالدستوري
واجلهود املبذولة للقضاء على املمارسات الضارة، وعلى سبيل املثـال تـشويه األعـضاء               - ١٧٦

التناسلية لألنثـى، ركـزت علـى محـالت التوعيـة الراميـة إىل تغـيري املواقـف وتقـويض مقبوليتـها                      
واحلملـة املناهـضة لتـشويه األعـضاء التناسـلية          . معات احمللية اليت ُتمارس فيها    االجتماعية يف اجملت  

لألنثــى الــيت قادهــا مــشروع التثقيــف بالــصحة اإلجنابيــة وصــحة اجملتمــع احمللــي باالشــتراك مــع    
احلكومة احمللية لكابشروا أسـهمت يف احلـد مـن  هـذه املمارسـة يف بعـض منـاطق املقاطعـة مـن                   

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٠ إىل أدىن من ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٨٠
  

  ١٣املادة   ٠- ١٣  
  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية  ١- ١٣  

التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف احلد مـن إنتـشار الفقـر بـني النـساء والـصعوبات                      ١- ١- ١٣ 
  املتبقية
املائة مـن سـكان أوغنـدا     يف   ٣١وتعيش نسبة   . للفقر يف أوغندا وجه أُنثوي يف الغالب       - ١٧٧

وأظهرت الدراسات البحثية أن املرأة تعـاين مـن قيـود    .  وأغلبيتهم من النساء–دون خط الفقر    
األرض، ورأس املــال : شــديدة، مبــا يف ذلــك حمدوديــة احلــصول علــى عوامــل اإلنتــاج الرئيــسية 

 مباشـرة األعمـال   فضال عن العقبات القانونية واإلدارية العديدة اليت ُتقيد مـستوى قـدرهتا علـى    
وكثريا ما تفتقد املرأة إىل املعلومـات والعالقـات الـضروريني إلقتنـاص الفـرص التجاريـة                 . احلرة
  .اهلامة



CEDAW/C/UGA/7  
 

09-34847 61 
 

ومنذ تقرير احلالة األخـري، أُحـرز تقـدم هـام يف جعـل سياسـات وبـرامج ختفيـف حـدة                 - ١٧٨
ليـة القائمـة علـى      وحتقـق إجنـاز هـام عـن طريـق العم          . الفقر أكثر مراعـاة للفـوارق بـني اجلنـسني         

 الــيت قـدمت أدلــة علـى كيفيــة إدراك املــرأة   (UPPAP, 2002)املـشاركة لتقيــيم الفقـر يف أوغنــدا   
والرجــل للفقــر وتأثرمهــا بــه بــصورة خمتلفــة؛ وبالتــايل أعطــت أســبابا وجيهــة إلدمــاج املنظــور     

  .اجلنساين لزيادة فعالية السياسات القائمة لتخفيف حدة الفقر
ــت العمل - ١٧٩ ــاج املنظــور       وكان ــز إدم ــة الطــرف لتعزي ــود الدول ــضمنت جه ــة وت ــة تدرجيي ي

اجلنساين يف سياساهتا إنشاء فريق الشؤون اجلنسانية خلطة العمـل املتعلقـة بالقـضاء علـى الفقـر؛                
وإجراء استعراضات جنسانية ملبادرات القضاء على الفقر يف أوغنـدا؛ ووضـع مبـادئ توجيهيـة                

والتحليـل  . قضاء علـى الفقـر مـن أجـل تعمـيم املنظـور اجلنـساين              قطاعية خلطة العمل املتعلقة بال    
املستخلص من هذه العمليات سـاعد عمليـة تنقـيح خطـة العمـل وللمـرة األوىل اعترفـت خطـة                  

ــرة      ــر يف الفت ــى الفق ــضاء عل ــة بالق ــني   ٢٠٠٨-٢٠٠٤العمــل املتعلق ــساواة ب ــدم امل  صــراحة بع
  .رمان وعدم الكفاءة على حد سواءاجلنسني بوصفها قضية رئيسية للفقر، وتؤدي إىل احل

وجيــري بــذل اجلهــود أيــضا لزيــادة حــصول املــرأة علــى االئتمــان ومــن مث قــدرهتا علــى   - ١٨٠
ولـذلك ختطـط احلكومـة لتوسـيع نطـاق اخلـدمات املاليـة              . الدخول يف مشاريع متوسطة احلجم    

. الرخــاء للجميــعالريفيــة يف إطــار اســتراتيجيتها للتنميــة الريفيــة وعلــى وجــه التحديــد برنــامج   
ويهدف الربنامج إىل تعزيز النمو االقتصادي وحتسني دخـل األسـرة املعيـشية عـن طريـق إنـشاء                   

  .تعاونيات املدخرات واالئتمان يف كل منطقة فرعية
وباالضافة إىل اجلهود املبذولة لتعديل قانون األراضي وزيادة أمن احليازة، جيري أيـضا              - ١٨١

اضـي الـذي تأمـل احلكومـة يف أن ميكـن األسـر املعيـشية مـن                  وضع خطط إلنشاء صـندوق األر     
. احلــصول علــى األرض وزيــادة امــتالك األرض للــتمكني مــن زيــادة العمــل املنــتج يف الزراعــة   

 ولكـن مـن املتوقـع أن        –زالت طرائق كيفية الوصول إىل هذا الصندوق يف مرحلة مبكـرة             وما
  .تستفيد منه املرأة

 يدعمه البنك الـدويل     )٧٥(تقييم تعميم املنظور اجلنساين والنمو    وقد حدد إئتالف معين ب     - ١٨٢
. عددا من العقبات القانونية واإلدارية اليت تعـاين منـها املـرأة فيمـا يتعلـق باالسـتثمار يف أوغنـدا                    

العقبـات املتعلقـة بإضـفاء      : وباالضافة إىل العقبات الواردة يف أقسام أخرى، فإهنا تشمل ما يلي          
ــة علــى   ــة؛ والــصعوبات يف االمتثــال للــشروط األساســية إلدارة   الــصفة الرمسي األعمــال التجاري

_________________ 
قيــا، فــرع أوغنــدا، وهيئــة أوغنــدا لالســتثمار، ومؤســسة القطــاع  جملــس الــتمكني االقتــصادي للمــرأة يف أفري  )٧٥(  

اخلاص يف أوغندا، ورابطة حماميات أوغندا ورابطة أوغندا لسيدات األعمـال احملـدودة، والـشبكة النـسائية يف                  
  .أوغندا وشبكة أفريقيا للسياسة االقتصادية للمرأة
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الــضرائب؛ وقــوانني العمــل الــيت ال تأخــذ يف االعتبــار االحتياجــات اجلنــسانية اخلاصــة بــاملرأة؛    
ــا        ــة حبقوقه ــرأة إىل املعلومــات املتعلق ــار امل ــسبب افتق ــة ب ــة التجاري ــة اللجــوء إىل العدال وحمدودي

  . اآلليات اليت تستطيع إنفاذها بصورة مرضيةالقانونية والوصول إىل
ومنــذ ذلــك احلــني، قــدم أعــضاء االئــتالف الــدعم جلماعــات مــن النــساء يف املــشاريع    - ١٨٣

بــرامج التــدريب علــى تنظــيم املــشاريع؛  : التجاريــة الــصغرية، واملتوســطة والكــبرية عــن طريــق  
شــادية لألعمــال التجاريــة وبــرامج التوجيــه؛ والــدورات الدراســية الــضريبية؛ ووضــع أدوات إر 

ــسياسات        ــوانني العمــل، وال ــوعي بق ــق ال ــضال عــن خل وأدوات إرشــادية لتطــوير املنتجــات؛ ف
  .واملنتجات املصرفية

برنـامج تنظـيم املـشاريع      ‘ ١’: ويوجد لدى رابطة أوغنـدا لـسيدات األعمـال احملـدودة           - ١٨٤
ل جتاريـة خاصـة هبـن؛     وهو مبادرة هتدف إىل حث الـشابات علـى الـدخول يف أعمـا              –للبنات  

برنامج الدخول الذي يهدف إىل بناء قدرة سيدات األعمال لالشتراك بفعالية يف جتـارة              ‘ ٢’ و
 الــيت جتعــل (DFCU)شــراكة مــع مــصرف شــركة متويــل التنميــة يف أوغنــدا   ‘ ٣’الــصادرات و 

  .القروض متاحة بسهولة للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت ُتديرها النساء
  

  ١٤املادة   ٠- ١٤  
  املرأة الريفية  ١- ١٤  

القلق إزاء حالة املرأة الريفية وخباصة إنتـشار العـادات واملمارسـات            أعربت اللجنة عن     - ١٨٥
التقليديـــة يف املنـــاطق الريفيـــة الـــيت متنـــع املـــرأة مـــن الوراثـــة أو احلـــصول علـــى ملكيـــة األرض 

  .واملمتلكات األخرى
تفادة املـرأة الريفيـة مـن الـسياسات والـربامج يف مجيـع              أوصت اللجنة باعتمـاد تـدابري تكفـل اسـ         

اجملاالت، فضال عن االشتراك يف صنع القرار، واحلصول بصورة كاملة على التعليم واخلـدمات              
ومتثلـت توصـية أخـرى يف القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         . الصحية والتسهيالت االئتمانية 

ــا وو    ــشاركة فيه ــة األرض، وامل ــق مبلكي ــا يتعل ــادات    فيم ــإجراءات ملعاجلــة الع ــل ب ــها والعم راثت
  .واملمارسات التقليدية السلبية اليت تؤثر على متتع املرأة كامال باحلق يف امللكية

  
 االقتـصادي للمـرأة     –التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف حتسني الوضع االجتماعي            ١- ١- ١٤ 

  الريفية والصعوبات املتبقية
وغنــدا يف املقـام األول ســكان الريـف حيــث تعـيش أغلبيــة    تـستهدف بــرامج حكومـة أ   - ١٨٦

وقد نفذت احلكومة عددا من التـدابري يف القطـاع الزراعـي، وقطـاع              . الفقراء، مبن فيهم النساء   
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التعليم، وقطاع الصحة، واخلدمات املاليـة الريفيـة وكـذلك يف اجملـال الـسياسي ملعاجلـة الوضـع                   
  .الريفية االقتصادي املنخفض للمرأة –االجتماعي 

  
  القطاع الزراعي    

ُنفــذت أنــشطة تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف القطــاع الزراعــي لكفالــة اشــتراك املــرأة يف  - ١٨٧
وُينـاقش تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف     . الزراعة واالسـتفادة منـها علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل             

  .٣خطة حتديث الزراعة يف إطار املادة 
ر خطــة حتــديث الزراعــة علــى تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف وقــد عمــل عــدد مــن عناصــ - ١٨٨

ومــع ذلــك، سينــصب التركيــز بوجــه خــاص علــى اخلــدمات االستــشارية الزراعيــة    . دعامــاهتم
وهــذه . الوطنيــة الــيت تعتــرب األكثــر تقــدما مــن ناحيــة تنفيــذ مبــادرات تعمــيم املنظــور اجلنــساين 

  :تشمل
بـــني اجلنـــسني يف توزيـــع املـــوارد  إطـــار عمـــل تنفيـــذي يأخـــذ يف احلـــسبان الفـــوارق    -

 واالرتفاع النسيب لعبء العمل الواقع على املرأة باملقارنة بالرجل، 

وثائق السياسات اليت تتضمن املـساواة بـني اجلنـسني والتركيـز علـى اسـتهداف تعمـيم                    -
ــسبة    ــذلك، كانــت ن ــة مــن أعــضاء مجاعــات  ٦٠املنظــور اجلنــساين؛ ونتيجــة ل  يف املائ

  من النساء؛٥ ٠٠٥ة البالغة املزارعني املسجل

مراجعــة اختيــار املــشاريع لــضمان اســتهداف مقــدمي اخلــدمات االستــشارية الزراعيــة     -
ومتثلت إحـدى الثغـرات اجلنـسانية يف        . الوطنية للمزارعني املنتجني للمحاصيل الغذائية    

ــك اخلــدمات إىل         ــدمي تل ــل مق ــة يف مي ــة الوطني ــشارية الزراعي ــدمي اخلــدمات االست تق
ز على احملاصيل النقدية بدال من إنتاج األغذية الـذي تقـع مـسؤوليته علـى عـاتق                  التركي
 .املرأة

ــا لالســـتجابة بـــصورة أوىف    - ١٨٩ وحتتـــاج الـــسياسة الوطنيـــة للبحـــوث الزراعيـــة إىل دعمهـ
وقد انصب تركيـز هـذه الـسياسة علـى البحـث إلنتـاج              . لالحتياجات التكنولوجية للمزارعات  

ــا املتعــددة    أصــناف متنوعــة مــن احملاصــ   ــة أعلــى أو ألغــراض التكنولوجي يل للحــصول علــى غل
وبغية تلبية احتياجات املزارعات، ركـزت املنظمـة الوطنيـة          . الوظائف للزراعة على نطاق كبري    
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للبحوث الزراعية على استحداث تكنولوجيا موفرة للجهد تأخـذ يف االعتبـار األدوار املتعـددة               
  .)٧٦(للمرأة
ــضا مقــدمو خــ   - ١٩٠ ــام أي ــدور رئيــسي يف معاجلــة قــضايا عــدم    وق دمات القطــاع اخلــاص ب

ــسني يف الزراعــة   ــساواة بــني اجلن ــساء باملــدخالت    . امل ــد الن ــزهم يف تزوي ومتثلــت جمــاالت تركي
وقـد اسـتفادت النـساء      . واحليوانات الزراعيـة، واملاكينـات الزراعيـة، وتنميـة املهـارات واملعرفـة            

 للمــشتركات يف أنــشطة اخلــدمات االستــشارية املــشتركات يف هــذه املــشاريع علــى حنــو مماثــل 
والعوامل املقيدة الشتراكهن يف هـذه الـربامج مماثلـة لتلـك احملـددة يف برنـامج                 . الزراعية الوطنية 

  .اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنية
وأكد اسـتعراض لتنفيـذ برنـامج اخلـدمات االستـشارية الزراعيـة الوطنيـة يف مقاطعـات                   - ١٩١

املزارعات استفدن من الربنـامج مـن ناحيـة تنميـة املهـارات، وممارسـة الـسيطرة علـى                   خمتارة أن   
بيــد أنــه مــا زال يــتعني أن . )٧٧(العائــدات مــن بيــع احملاصــيل الزراعيــة وزيــادة اإلنتــاج والــدخل 

  : )٧٨(تستفيد املرأة بصورة شاملة من اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنية لعدة أسباب
    

مراعيـة للفـوارق بـنيمراعية للمنظور اجلنـساين وغـري   غري بصورة شاريع عملية اختيار امل   •
 :اجلنسني

الشركات اليت تؤسسها اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنية طويل األجل وتتطلـب فتـرات  
ينإعداد طويلة يف حني تشارك املزارعات يف األعمال التجارية الزراعية القـصرية األجـل وجتـ               

 مـن اخلـدمات االستـشارية الزراعيـة الوطنيـةةداسـتف لإلقة اختيـار املـشاريع      وطري. املزيد منها 
تتضمن تصويتا برفع األيدي حيد من قدرة املزارعـات علـى ممارسـة االختيـار احلـر وال سـيما

ــن      ــارهن عــن اختيــار أزواجه ــد اخــتالف اختي ــذلك، تــستبعد املــشاريع ذات. عن ونتيجــة ل
  .األولوية اليت تفضلها املرأة

ت اجلنسانية احملدودة ملقدمي اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنيـة إلدمـاج املنظـورالقدرا
مييل كثري من مقدمي اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنيـة إىل تـصور :اجلنساين يف عملهم  

 علــى صــعيدجلنــسنيبــني انــوع اجلــنس علــى أنــه عــدد النــساء وال يركــزون علــى العالقــات  
_________________ 

 ١٤جتماعيـــة، أمانـــة خطـــة حتـــديث الزراعـــة، مقابلـــة مـــع كـــارول الكـــر، املستـــشارة الـــسابقة للتنميـــة اال  )٧٦(  
؛ ومقابلــة مــع فرانــسيس موهــاجنوزي، مــسؤولة التنميــة االجتماعيــة، أمانــة اخلــدمات    ٢٠٠٨فربايــر /شــباط

  .االستشارية الزراعية الوطنية
  )٧٧(  The Extent of Gender Mainstreaming in the Implementation of the NAADS Program, Council for 

Economic Empowerment of Women of Africa – Uganda Chapter (CEEWA), June 2006.  
/  تـشرين الثـاين    ١٤حتسني اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنية إلفادة املرأة على حنو أفضل، رؤيه جديدة،               )٧٨(  

  .؛ املبادئ التوجيهية لتعميم املنظور اجلنساين يف خطة حتديث الزراعة٢٠٠٧نوفمرب 
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  .األسرة املعيشية
 يـنعكس هـذا يف اختيـار مـشاريع:شتراك احملدود للمرأة يف جلان املـزارعني واملـشتريات        اال •

 . وتكاليف اإلنتاجطلوباملقاطعات اليت ال تفي باحتياجات املرأة من ناحية الوقت امل

مقـدمو اخلـدمات: االختالل اجلنساين يف مقدمي اخلـدمات االستـشارية الزراعيـة الوطنيـة            •
 املمارسـات الثقافيـةفـإن الوطنية هم من الذكور يف الغالب وفوق ذلـك          االستشارية الزراعية   

للنــساء بالتحــاور مــع الــذكور ومــن مث ُتقيــد اشــتراك النــساء يف أنــشطة اخلــدماتال تــسمح 
 .االستشارية الزراعية الوطنية

استراتيجية نـشر املعلومـات: استراتيجية نشر املعلومات غري املراعية للفوارق بني اجلنسني        •
يت تستخدمها اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنية ال تأخذ يف االعتبار اخنفـاض معـدالتال

 .إملام املرأة بالقراءة والكتابة واالفتقار إىل الوقت

 متيل هذه إىل حرمان املرأة من احلق يف احلـصول علـى األرض:املمارسات الثقافية التمييزية   •
  .وموارد اإلنتاج األخرى والسيطرة عليها

    
وقد ُنقح برنامج اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنيـة ليـشمل عنـصرا متعلقـا بتقـدمي                 - ١٩٢

 علـى   ٦ مزارعا لكل منطقة فرعية و       ٣٠وطبقا للترتيبات اجلديدة سيجري اختيار      . املدخالت
وتتمثل توصية رئيسية يف ضرورة كفالـة التـوازن بـني اجلنـسني يف اختيـار                . األقل لكل أُبروشية  

والتغـيريات  . زارعني لضمان استفادة املرأة من اخلدمات االستشارية الزراعية الوطنيـة املنقحـة         امل
اهليكلية يف الربنامج املنقح تشمل حتديد حصص لتمثيل املرأة يف هياكـل اخلـدمات االستـشارية                

  .الزراعية الوطنية
  

  التعليم  ٢- ١٤  
خنفــاض مــستويات إملــام املــرأة الريفيــة التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف معاجلــة ا  ١- ٢- ١٤ 

  بالقراءة والكتابة
يهــدف برنــامج حمــو األميــة الوظيفيــة للكبــار الــذي نفذتــه الدولــة الطــرف إىل حتــسني    - ١٩٣

ويهــدف الربنــامج إىل حتــسني حمــو أميــة الكبــار عــن . )٧٩(معــدالت حمــو أميــة الكبــار يف أوغنــدا
 ١٥ واحلــساب لألوغنــديني البــالغني مــن العمــر طريــق تــوفري مهــارات اإلملــام بــالقراءة والكتابــة

وبـالنظر إىل ارتفـاع   . عاما فأكثر الذين مل حيصلوا على تعليم أو حصلوا على قليـل مـن التعلـيم          
وحيقـق الربنـامج حاليـا      . معدالت األميـة بـني النـساء، يركـز الربنـامج بوجـه خـاص علـى املـرأة                  

_________________ 
  .وزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعية باالشتراك مع الوكالة اآليسلندية للتنمية الدولية  )٧٩(  
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تعليمــي علــى مــدى الــسنني لــيعكس  تغطيــة علــى الــصعيد الــوطين وقــد ُعــدل حمتــوى مقــرره ال 
 يف املائـة مـن املـشتركني يف هـذه           ٧٠ونسبة  . )٨٠(احتياجات التعلم الناشئة للسكان املستهدفني    

  : )٨١(الصفوف الدراسية من النساء الذين مت متكينهم يف النواحي التالية
حتسني مهارت اإلملام بالقراءة والكتابة واحلـساب كمـا أثبتتـه قـدراهتن علـى قـراءة                  
 حلروف وكتابتها، وقراءة عالمات الطرقا

حتــسني الثقــة بــالنفس الــيت متثلــت يف اشــتراكهن يف اجتماعــات القريــة ومبــادرات    
 التنمية احمللية

 حتسني الرفاه العام من ناحية النظافة الشخصية ونظافة األسرة املعيشية 

ة يف  حتسني القدرة على إدارة املشاريع التجاريـة وقـد سـجلت هـذه املـشاريع زيـاد                 
 .األرباح

وبرغم االجنازات اليت حققهـا برنـامج حمـو األميـة الوظيفيـة للكبـار، توجـد اختالفـات                    - ١٩٤
 يقدر معدل إملام اإلنـاث بـالقراءة والكتابـة          –بني اجلنسني يف معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة        

 أسباب هـذه احلالـة      وتتمثل بعض . )٨٢( يف املائة  ٧٦ يف املائة يف حني يبلغ املعدل للرجال         ٦٣بـ  
يف الطلبات التنافسية على وقـت املـرأة الـيت ُتقيـد اشـتراكها يف الـصفوف الدراسـية حملـو األميـة                       

  .الوظيفية للكبار واملوارد احملدودة ملد التغطية اجلغرافية للربنامج
ــصفوف       - ١٩٥ ــسانية مــن خــالل ال ــة جن ــة تنظــيم دورات توعي ــة الطــرف أمهي ــدرك الدول وُت

  .نامج لتشجيع تقاسم األدوار واألعمال املرتلية على صعيد األسرة املعيشيةالدراسية للرب
  

  الصحة  ٣- ١٤  
التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف حتــسني حــصول املــرأة الريفيــة علــى اخلــدمات     ١- ٣- ١٤ 

  الصحية
اضطلعت حكومة أوغنـدا بعـدد مـن التـدخالت لتحـسني حـصول املـرأة الريفيـة علـى                     - ١٩٦

 الرابـع لتحـسني   –وتـشمل هـذه التـدخالت إنـشاء املراكـز الـصحية الثـاين              . صحيةاخلدمات الـ  
_________________ 

املقرران التعليميان اإلضافيان مها اللغة اإلنكليزية للكبار واملقرر التعليمي للمشاريع التجارية الـصغرية اللـذان                 )٨٠(  
  .بار يف مقاطعة كالجناالأُدرجا يف برنامج حمو األمية الوظيفية للك

  )٨١(  Hróbjartur Ấrnason, External Evaluation of ICEIDA Support to the Implementation of FALP in 

Kalangala District, 2005.  
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيشية يف أوغندا،   )٨٢(  
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ــية          ــاقري األساس ــن العق ــدها مبخــزون م ــة وتزوي ــصحية للحكوم ــق ال ــي إىل املراف الوصــول الفعل
ومتثلـت إحـدى نتـائج      . الضرورية على مدار العام وزيادة عدد األخـصائيني الـصحيني املـدربني           

 يف عـدد األشـخاص املـستخدمني ملرافـق الرعايـة الـصحية مـن         هذه التـدخالت يف حتقيـق زيـادة       
ويتسم التحـسن الطفيـف يف النـسبة املئويـة للـوالدات يف مراكـز       .  يف املائة٤٥ يف املائة إىل  ٤٠

بيد أنـه جيـدر   .  يف املائة بأمهية خاصة للمرأة الريفية    ٢٩ إىل   – يف املائة    ٢٥الرعاية الصحية من    
عيــادات اخلاصــة باملقارنــة بــاملراكز الــصحية احلكوميــة بــسبب   ذكــر أن هنــاك تفــضيال عامــا لل 

بيـد أن   . وجود كوادر مهنية، وتقدمي تسهيالت ائتمانية وقـصر املـسافات يف العيـادات اخلاصـة              
املراهقني يفضلون املرافق الصحية العامة على العيادات اخلاصـة بـسبب إمكانيـة الوصـول إليهـا                 

  .ومعقولية تكلفة خدماهتا
زالت التفاوتات بني اجلنسني قائمـة بـني الرجـل واملـرأة فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل                   وما   - ١٩٧

واالختالفـات بـني اجلنـسني يف نـسبة الـسكان الـذين ميرضـون تعكـس                 . مرافق الرعاية الـصحية   
وُتــشري تقــديرات . أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف الوصــول إىل مرافــق الرعايــة الــصحية 

 إىل أن النـــساء ٢٠٠٦-٢٠٠٥وطنيـــة لألســـر املعيـــشية يف أوغنـــدا،  الدراســـة االستقـــصائية ال
 يف املائة من املرضى يف املناطق الريفيـة باملقارنـة بالرجـال الـذين ُيـشكلون                 ٤٣,٩ُيشكلن نسبة   

ويتضح من اجلـدول أدنـاه أن املـسافة إىل املرافـق الـصحية، وعـدم تـوافر                  .  يف املائة  ٣٩,٤نسبة  
ج يؤثرون علـى وصـول املـرأة إىل مرافـق الرعايـة الـصحية بنـسب                 العقاقري وارتفاع تكلفة العال   

ومن ناحيـة أخـرى، يـشعر الرجـل بـصورة أشـد مـن املـرأة بعـدم تـوافر                . أعلى باملقارنة بالرجل  
  .املوظفني واملواقف السلبية للموظفني

النسبة املئويـة لتوزيـع األشـخاص الـذين مرِضـوا ومل يـزوروا مرفقـا                : اجلدول احلادي عشر  
   حكوميا حسب حمل اإلقامة، والسبب وفئة السكانصحيا

    
ســــبب عــــدم زيــــارة مرفــــق صــــحي  مسنون  كبار  أطفال

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  حكومي

  ٤٤,٩  ٤٩,٧  ٣٩,٠  ٤٠,٢  ٣٩,٦  ٤٠,٣  املرفق بعيد جدا
  ٢٢,٠  ١٥,٧  ٢٩,٩  ٢٧,٣  ٣١,١  ٢٩,٨  العقاقري غري متوفرة

  ١١,٤  ١٢,٨  ٥,٩  ٦,٧  ٥,٦  ٦,٠  تكلفة العالج مرتفعة 
  ٥,٥  ٥,٢  ٩,٦  ٩,٩  ١٠,٣  ١٠,٩  املرض خفيف

  ٢,٦  ٠,٦  ١,٥  ١,٨  ١,٥  ١,٤  املوظفون غري متاحني
  ٣,٢  ٣,١  ٢,٧  ٢,٥  ٢,١  ٢,٠  املواقف السلبية للموظفني

  ٣,٤  ٤,٤  ٤,٧  ٤,٤  ٤,٢  ٤,٤  طول مدة االنتظار
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ســــبب عــــدم زيــــارة مرفــــق صــــحي  مسنون  كبار  أطفال
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  حكومي

  ٦,٨  ٨,٥  ٦,٧  ٧,٢  ٥,٦  ٥,٢  أخرى
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع

  
ــة لتقــدمي اخلــدمات،   ( البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس لقطــاع الــصحة    :املــصدر الدراســة االستقــصائية الوطني
  .٢٠٠٧سبتمرب /، أيلول)٢٠٠٤

    
  اخلدمات املالية الريفية  ٤- ١٤  

  اليةالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف حتسني حصول املرأة الريفية على اخلدمات امل  ١- ٤- ١٤ 
 يف املائــة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة،  ٧٩بــالنظر إىل أن املــرأة الريفيــة تــشكل نــسبة   - ١٩٨

اختذت حكومة أوغندا إىل جانب شركاء التنمية عددا من التدابري الرامية إىل تـسهيل احلـصول                
ومتثــل خطــة التــوفري غــري التقليــدي خلــدمات التمويــل   . علــى التمويــل الزراعــي بــصورة عادلــة 

غري جـــدا مبـــادرة حكوميـــة هتـــدف إىل تـــسهيل إنتـــشار خـــدمات التمويـــل املـــستدام إىل  الـــص
ــة  ــة الريفي ــة املقترضــني مــن مؤســسات    . اجملتمعــات احمللي وتــشري املعلومــات املتاحــة إىل أن غالبي

التمويل الصغري جدا من النساء الالئي يزاولن يف املقام األول أنـشطة جتاريـة وُيقمـن يف منـاطق                   
يعين لذلك أن املـرأة الريفيـة ال حتـصل بالقـدر الكـايف إىل حـد كـبري جـدا علـى                       وهذا  . حضرية

  .خدمات مؤسسات التمويل الصغري جدا ولذلك ال تستطيع توسيع نطاق فرص معيشتها
فهناك افتقار إىل مقدمي خدمات التمويـل       . وقد قُدمت بعض األسباب للوضع الراهن      - ١٩٩

ــدمون منتجــات ماليــ     ــذين يق ــصغري جــدا ال ــستهدف القطــاع    ال ــصممة حــسب احلاجــة وت ة م
ومؤسسات التمويل الصغري جدا تعترب الزراعة مبثابة قطـاع اسـتثماري عـايل املخـاطر               . الزراعي

ويــنعكس هــذا الفهــم يف . بـسبب طــول فتــرات اإلعــداد وشـدة اعتمــاده علــى تقلبــات الطقـس   
ت التمويـل الـصغري     ارتفاع أسعار الفائدة وقصر أجل فترات االقتـراض الـيت تتـسم هبـا مؤسـسا               

  .)٨٣(جدا
 بـدعم مـن إدارة التنميـة الدوليـة، حكومـة النمـسا،              “كري أوغندا ”وما برحت منظمة     - ٢٠٠

والوكالــة النروجييــة للتعــاون اإلمنــائي والوكالــة الدامنركيــة للتنميــة الدوليــة تنفــذ برناجمــا لرابطــة   
. فقراء الريف وخباصة النـساء    املدخرات والقروض القروية يهدف إىل تلبية االحتياجات املالية ل        

مبــدخرات وال ُيقرضــون إال أعــضاء ) ٣٠-٢٥(وطبقــا هلــذا الربنــامج، يــسهم أعــضاء جمموعــة 
_________________ 

  )٨٣(  Strengthening Linkages between Gender and Poverty Analysis in Uganda.  
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ولــدى الرابطــة أيــضا مرفــق صــندوق تــأمني ميكــن أن يــصل إليــه . اجملموعــة لفتــرة زمنيــة حمــددة
رتبطـة بالربنـامج    وهناك عدد من الـسمات امل     . أعضاء اجملموعة ملواجهة املشاكل العائلية الطارئة     

  :وهذه السمات تشمل. جعلته جذابا لسكان الريف
 إمكانية الوصول والشفافية 

 إجراءات االقتراض البسيطة 

 شروط السداد املرنة 

 ارتفاع العائد على املدخرات 

 تصميمه حسب احتياجات الريفيات 

 الفرص املتكررة لإلدخار، وسحب املدخرات واالقتراض 

بطة املدخرات والقروض القروية لتمكينها املرأة مـن ناحيـة إدارة           ويرجع الفضل إىل را    - ٢٠١
وقــد تعلمــت عــضوات اجملموعــات كيــف يــدخرن  . الــشؤون املاليــة وحتــسني مــستوى املعيــشة 

  .)٨٤(ومتكنَّ من التنويع باإلنتقال إىل تربية احليوانات
سـتهدف  و. )٨٥(وجيري وضع سياسة جنسانية لقطاع التمويل الـصغري جـدا يف أوغنـدا             - ٢٠٢

السياسة املقترحة، من بني أهداف أخرى، إىل معاجلة قضايا احلصول على القـروض واالئتمـان               
  .املايل، واستخدامها وإدارهتا بني املزارعات

  
التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلـة العـادات واملمارسـات التقليديـة الـسلبية الـيت                   ٥- ١٤  

  باحلق يف امللكية، والصعوبات املتبقيةتؤثر على متتع املرأة بصورة كاملة 
قامت وزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنميـة االجتماعيـة بوضـع الـسياسة الثقافيـة              - ٢٠٣

الوطنية ألوغندا اليت ترمي، من بني أهداف أخرى، إىل تعبئة اجملتمعات احمللية الختـاذ إجـراءات                
وتذهب السياسة أبعد مـن ذلـك إىل الـنص          . بشأن املمارسات الثقافية اليت متس كرامة اإلنسان      
وقـد ُوزعـت نـسخ مـن الـسياسة علـى مجيـع        . على اختاذ إجراءات رئيسية لتحقيق هـذا اهلـدف   

  .وجيري حاليا وضع استراتيجية وخطة عمل هلذه السياسة. املقاطعات والبلديات يف البلد
ة حاليا قيودا فيما يتعلـق      وتواجه وزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعي        - ٢٠٤

واألمـل معقـود علـى أن تـتم         . باملوارد املاليـة والبـشرية الالزمـة لإلشـراف علـى تنفيـذ الـسياسة              
_________________ 

  )٨٤(  Boosting Access to Rural Financial Services, Daily Monitor, 27th February 2008.  
  .جملس التمكني االقتصادي للمرأة يف أفريقيا  )٨٥(  
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معاجلة هذه احلالة بالنظر إىل أن التنمية االجتماعية والثقافية تشكل واحدة مـن ورقـات العمـل                 
رد وإعـادة الوضـع الـسابق       وهذه فرصة لتخصيص مزيـد مـن املـوا        .  خلطة التنمية الوطنية   ١٠الـ  

  .)٨٦(وتعيني مسؤولني ثقافيني على صعيد املقاطعات
  

  ١٥املادة   ٠- ١٥  
  املساواة أمام القانون  ١- ١٥  

  حتسني إمكانية جلوء املرأة إىل العدالة    
 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات املتبقية  ١- ١- ١٥ 

 قدرة وكـاالت العدالـة علـى معاجلـة العقبـات           اختذت احلكومة عددا من التدابري لتنمية      - ٢٠٥
والضمانات الدستورية املتعلقة بعدم التمييـز ضـد املـرأة واجبـة      . اجلنسانية يف اللجوء إىل العدالة    

مـن دسـتور   ) ١ (٥٠النفاذ عـن طريـق احملـاكم املختـصة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة                     
ــام    ــدا لع ــة أوغن ــاء   وجنــح اإللتمــاس امل . )٨٧(١٩٩٥مجهوري ــة الدســتورية يف إلغ ــدم إىل احملكم ق

  .)٨٨(القوانني اليت متيز ضد املرأة
اخلطـة   ()٨٩(واخلطة االستثمارية القطاعية الثانية املتعلقة بقطاع العدل والقانون والنظام         - ٢٠٦

تــضع إطــارا للــسياسة العامــة ميكــن أن يقطــع  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦االســتثمارية القطاعيــة الثانيــة، 
. لثغـرة بـني وكـاالت إقامـة العـدل والفقـراء واملهمـشني وخباصـة النـساء                 شوطا طـويال يف سـد ا      

تـشجيع ثقافـة حلقـوق اإلنـسان يف مجيـع      : ومن بني أهداف اخلطة االسـتثمارية القطاعيـة الثانيـة    
مؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام؛ وحتسني إمكانية جلـوء اجلميـع إىل العدالـة وال سـيما              

  . مشاركة اجملتمع احمللي يف قطاع العدل والقانون والنظامالفقراء واملهمشون؛ وحتسني
  :واإلجراءات املتوخاة ملعاجلة العقبات اجلنسانية يف نظام إقامة العدل تشمل

                      عدم تركيـز مؤسـسات قطـاع العـدل والقـانون والنظـام مثـل اهليئـة القـضائية ومديريـة
ــاء احملــاكم ومكاتــب املــدعني ال    ــزة ببن عــامني املقــيمني، وتعــيني  املــدعني العــامني املتمي

 املوظفني وشراء املعدات
_________________ 

  )٨٦(  Interview with Pamela Batenga, Ag Principal Culture Officer, MGLSD, 29th January 2008.  
  .هذه احملاكم تشمل حماكم الصلح، واحملاكم العالية، واحملكمة الدستورية واحملكمة العليا  )٨٧(  
  .املرجع نفسه  )٨٨(  
ــدا، ووزارة          )٨٩(   ــرة ســجون أوغن ــدا، ودائ ــوة شــرطة أوغن ــشمل ق ــانون والنظــام ت مؤســسات قطــاع العــدل والق

 اخلدمــة القــضائية، ووزارة العــدل والــشؤون الداخليــة، ومــشروع تنميــة املقاطعــات، واهليئــة القــضائية، وجلنــة
دوائـر  (الدستورية، وجلنة إصالح القانون األوغندية، ووزارة الشؤون اجلنسانية، والعمل والتنمية االجتماعية            

  .وجلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا) حماكم اجملالس احمللية(، ووزارة احلكم احمللي )اإلفراج املشروط
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                توسيع نطاق وتعزيز النظام القانوين للمساعدة القـضائية لتحـسني إمكانيـة اللجـوء إىل
 .العدالة من الناحية املالية للفقراء واملهمشني

            معاجلــة العقبــات التقنيــة الــيت تعتــرض اللجــوء إىل العدالــة مــن خــالل وضــع املــواد
فاء الطــابع املؤســسي علــى جلــان مــستخدمي احملــاكم، وتعزيــز قــدرة  اإلعالميــة، وإضــ

املــوظفني علــى اإلســتجابة بقــدر كــاف للقــضايا اجلنــسانية وتقــدمي خــدمات الترمجــة    
 .الشفوية ملن يفتقدون للخربة بلغة احملاكم

ــة      - ٢٠٧ وأدى عــدم التركيــز اجلغــرايف ملؤســسات قطــاع العــدل والقــانون والنظــام مثــل اهليئ
 ومديريـة املـدعني العـامني إىل حتـسني إمكانيـة اللجـوء الفعلـي للعدالـة عـن طريـق بنـاء             القضائية

احملاكم ومكاتب املدعني العامني املقيمني، ومراكز الشرطة، وأجنحـة الـسجون يف املقاطعـات،           
وزيادة عدد دوائر احملـاكم العاليـة واسـتقدام وتعـيني املـوظفني القـضائيني وشـراء املعـدات مثـل                      

وانـصب االهتمـام بوجـه خـاص علـى مشـال أوغنـدا بـالنظر إىل                 .  وأجهـزة احلاسـوب    السيارات
املقـدم مـن مكتـب رئـيس الـوزراء          ) املـوارد املاليـة   (وأدى الدعم   . تأثري الرتاع على نظام العدالة    

يف إطــار برنــامج أعــادة تأهيــل مشــال أوغنــدا إىل احملكمــة العاليــة يف غولــو إىل خفــض القــضايا    
 ٢٠٠ قـضية إىل     ٥٠٠من  ) ا اليت تأخرت يف نظام العدالة ملدة سنتني أو أكثر         القضاي(املتراكمة  

  .٢٠٠٧قضية يف عام 
ولوحظ حدوث حتـسن طفيـف فيمـا يتعلـق بعـدد النـساء احلاصـالت علـى االنتـصاف                     - ٢٠٨

 بــشأن طلــب خــدمات قطــاع العــدل والقــانون   )٩٠(وأشــارت نتــائج دراســة أساســية . القــانوين
صول عليها يف أوغندا إىل أن نسبة نـساء احلـضر الالئـي أعـربن عـن                 والنظام، واستخدامها واحل  

).  يف املائــة٣٦(باملقارنــة بالرجــال )  يف املائــة٤٠(اإلرتيــاح جلــودة العدالــة كانــت أعلــى منــها 
  .والعكس صحيح يف املناطق الريفية حيث ما زال جلوء املرأة إىل العدالة شاغال مستمرا

املشكلة إىل حمدودية القدرة اجلنسانية يف مجيـع مؤسـسات          وميكن أن ُيعزى جانب من       - ٢٠٩
ويتمثـل  . وقد يتمثل جانب آخر يف ارتفـاع تكـاليف التخاصـم          . قطاع العدل والقانون والنظام   

حتد آخر داخل مؤسسات قطـاع العـدل والقـانون والنظـام يف تـأخر وضـع اسـتراتيجية للعدالـة                  
لألفراد املعنيني بتنـسيق الـشؤون اجلنـسانية وعـدم       بني اجلنسني واللجوء إليها، والقدرة احملدودة       

اللجــوء إىل قــدرة األفرقــة العاملــة التابعــة لقطــاع العــدل والقــانون والنظــام علــى معاجلــة قــضايا 
  .)٩١(بالقدر الكايف فيما يتعلق بالنساء الفقريات يف حدود والية كل منهاالعدالة 

  

_________________ 
  )٩٠(  A National Integrated Household Baseline Study on the Demand, Use and Access to JLOS Services in 

Uganda, 2007, The Steadman Group.  
مقابلة مع إفلني إدروما، مستشار تقين أقدم، أمانة قطاع العدل والقانون والنظام؛ وراشيل أودوي، مستشار                 )٩١(  

  .٢٠٠٨ر يناي/ كانون الثاين٢٤تقين، العدل التجاري، 
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  مبؤسسات قطاع العدل والقانون والنظاماملفاهيم الوطنية املتعلقة : اجلدول الثاين عشر    
  أفراد اجلمهور  املفاهيم

   يف املائة غري راضني٤٠  الرضا عن استجابة الشرطة للجرائم املبلغ عنها
   يف املائة راضون جدا أو نوعا ما٥٧

ســـجلت الـــشرطة وفروعهـــا ذات الـــصلة  ( يف املائـــة ٨٥  الرشوة والفساد
  )أعلى نسبة

   يف املائة٤٣  اإلنصاف
  )على صعيد قضاة الصلح يف املقام األول( يف املائة ٢١  الكفاءة

ــة ٩٩  الوعي مبؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام ــها     ( يف املائ ــسبة، وأعقبت ــى ن ــشرطة أعل ســجلت ال
  )هيئات احلكم احمللي

ــة ٨١  إمكانية اللجوء إليها والقدرة على حتمل تكاليفها ــسبة، و   ( يف املائ ــى ن ــشرطة أعل ــها ســجلت ال أعقبت
  )هيئات احلكم احمللي

  
والقــانون ,دراســة استقــصائية أساســية وطنيــة متكاملــة لألســر املعيــشية بــشأن طلــب خــدمات قطــاع العــدل  : املــصدر 

  .٢٠٠٧ والنظام،  والقانون، قطاع العدل)مشروع تقرير(ليها يف أوغندا عصول والنظام، واستخدامها واحل

افل أخرى لتـسوية الرتاعـات ميكـن أن يـستخدمها مـرارا             ومتثل حماكم اجملالس احمللية حم     - ٢١٠
الفقراء مـن النـساء والرجـال لتـسوية الرتاعـات ذات الـصلة بإعالـة األطفـال، والعنـف العـائلي،              

  .والرتاعات بني الزوجني والرتاعات املتعلقة باألرض
ليـة  مفـاهيم اجملتمـع احمللـي بـشأن مـدى كفالـة حمـاكم اجملـالس احمل                : اجلدول الثالـث عـشر        

  للجوء إىل العدالة
  

  اجملموع  الشباب  النساء  الرجال  املفاهيم

  ٩٠  ٢٧  ٢٨  ٣٥  ميكن اللجوء إليها
  ٤٧  ٢١  ١٧  ١٩  رخيصة
  ٥٧  ٢٢  ١٩  ١٦  سريعة

  ١٨  ٦  ٦  ٦  متاحة/مفتوحة مجيع الساعات
  ٣٢  ٩  ٧  ١٦  هي احلكومة

  ٣٢  ٩  ١٢  ١١  ميكن االتصال هبا
  ٦٥  ١٧  ٢٥  ٢٣  تصاحلية
  ٦  ٣  ١  ٢  فوارق بني اجلنسنيمراعية لل
  ١٤  ١  ٦  ٧  استشارية

  ٣٨  ١١  ١٠  ١٧  املعرفة 
  ١٩  ١٠  ٥  ٤  اإلحاالت إىل سلطات أعلى

    ١٣٦  ١٣٦  ١٥٦  اجملموع
 وحمـاكم اجملـالس احملليـة، برنـامج األمـم املتحـدة             املـساعدة القانونيـة    دراسة استقصائية مشتركة بشأن مقـدمي        :املصدر
  .٢٠٠٦، املساعدة القانونيةحدة للمشاريع اإلنتاجية، صندوق سلة صندوق األمم املت/اإلمنائي
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وبــرغم تقــديراهتا اإلجيابيــة، عجــزت حمــاكم اجملــالس احملليــة أحيانــا عــن حتقيــق العدالــة بــسبب     

  .)٩٢(التحيزات اجلنسانية وحمدودية تقدير مبادئ العدالة الطبيعية
 العدالة اليت قامت هبا هيئات مثـل جلنـة          والتدابري األخرى الرامية إىل حتسني اللجوء إىل       - ٢١١

حقوق اإلنسان يف أوغندا تـشمل إنـشاء احملـاكم، واملكاتـب اإلقليميـة وتـوفري التمثيـل القـانوين                   
وتشري البيانـات املـصنفة     . )٩٣(لتسهيل التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان       
للجنــة أن عــدد الــذكور الــذين  حــسب نــوع اجلــنس ملقــدمي الــشكاوى املــسجلة يف مكاتــب ا 

  .سجلوا شكاوى يزيد على عدد اإلناث كما يتضح يف اجلدول أدناه
البيانات املصنفة حـسب نـوع اجلـنس بـشأن الـشكاوى املـسجلة يف               : اجلدول الرابع عشر  

  جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا
  

  ذكور  إناث  املنطقة

  ١٧٩  ١٢٥  املقر
  ٥٦  ٥٩  غولو

  ١٥٠  ١٤  سورويت
  ٢٠  ٤٠  تومورو
  ١٠١  ٧٦  جنجا
  ٨٢  ٤٠  مبارارا

  ٣٨  ٤٠  فورت بورتال
  ٦٢٦  ٣٩٤  اجملموع

  ٪ ٥٥  ٪ ٣٥  النسبة املئوية
  

  .٢٠٠٦التقرير السنوي التاسع، جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا، : املصدر
  

بيد أن عدم وجود بيانات مصنفة عن الطلبات الناجحـة جيعـل مـن الـصعب التأكـد مـن مـدى                      
  .املبادرات لشكاوى املرأة بصورة فعالةاستجابة هذه 

ــضائيني      - ٢١٢ ــوظفني القـ ــدرات املـ ــاء قـ ــيات يف بنـ ــة للقاضـ ــة الوطنيـ ــاركت الرابطـ ــد شـ وقـ
أو العنـف ضـد     /الستخدام الصكوك الدولية عند البت يف القضايا املتعلقة بالتمييز ضـد املـرأة و             

_________________ 
  .املرجع نفسه  )٩٢(  
  .، دستور مجهورية أوغندا)أ (٥٢املادة   )٩٣(  
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 أدى إىل حتـسني قـدرهتم   والحـظ املوظفـون القـضائيون الـذين حـضروا التـدريب أنـه          . )٩٤(املرأة
ومل يعـد ُينظـر إىل      . على فهم التحيزات اجلنسانية وإصدار أحكام مراعية للفوارق بني اجلنسني         

ولـسوء احلـظ، أدت القيـود املاليـة إىل     . )٩٥(املتخاصمات والشاهدات علـى حنـو حمايـد جنـسانيا      
والقــانون والنظــام احلــد مــن قــدرة الرابطــة علــى زيــادة مشــول الربنــامج التــدرييب لقطــاع العــدل 

وبـــرغم هـــذا، حتظـــى هـــذه املبـــادرة بكـــثري مـــن االمكانـــات لزيـــادة جلـــوء املـــرأة إىل . بأمجعــه 
وبدأت الرابطة يف برنامج تدرييب آخر سيبين قـدرة املـوظفني القـضائيني علـى فهـم                 . )٩٦(العدالة

. إلنــساناإليــدز فيمــا يتعلــق بــاملنظور اجلنــساين وحقــوق ا/أبعــاد فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
واألمل معقود على أن يؤدي هذا التـدريب إىل تعزيـز قـدرة املـوظفني القـضائيني علـى املعاجلـة                     

  .)٩٧(الفعالة للتحديات اليت تشكلها اجلائحة
  :وهذه تشمل. وشاركت أيضا الوكاالت احلكومية يف تقدمي املساعدة القانونية - ٢١٣
امج املــوجز للدولــة الــيت ُتــديره  تقــدم وزارة العــدل والــشؤون الدســتورية أمــواال للربنــ  •

وطبقا هلذا الربنامج جيري توفري حمـام علـى حـساب الدولـة للمتـهمني               . احملاكم الرمسية 
 .ويقتصر الربنامج على احملاكمات اجلنائية. غري القادرين على استئجار أحد احملامني

نيـــة يـــضطلع مكتـــب االتـــصال بـــاجملتمع احمللـــي التـــابع لقـــوة الـــشرطة بالتوعيـــة القانو  •
ــة وإرهــاف حــسِّها   ــات احمللي ــشأن    . للمجتمع ــشتركة ب ــصائية م وخــالل دراســة استق

املساعدة القانونية وحماكم اجملالس احملليـة، حتـدد هـذا املكتـب بوصـفه أكثـر األشـكال               
 .وضوحا للمساعدة القضائية يف اجملتمعات احمللية

 .ل واألسرةتتناول وحدة شرطة محاية الطفل واألسرة املسائل املتعلقة باألطفا •

 .يتدخل مكتب اإلفراج املشروط والرعاية االجتماعية يف قضايا رفاه الطفل •

وال ميكن أن تكـون هنـاك مبالغـة يف أمهيـة املـساعدة القانونيـة يف زيـادة إمكانيـة جلـوء                        - ٢١٤
وتعترب خدمات املساعدة القانونية أيسر حتمـال مـن حيـث التكـاليف باملقارنـة          . املرأة إىل العدالة  

إنـشاء صـندوق سـلة املـساعدة        : ومشلت اجلهود الـيت ُبـذلت لتحـسني تقـدميها         . اكم الرمسية باحمل
 الذي ُينسب له فضل املبادرات الداعمة اليت هتـدف إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد                   )٩٨(القانونية

_________________ 
  .جرى االضطالع بذلك يف إطار مشروع حنو فقه املساواة  )٩٤(  
  )٩٥(  Interview with Stella Amabilis, Magistrate Grade I, Mubende.  
  )٩٦(  Interview with Lady Justice Leticia Kikonyongo, Deputy Chief Justice, 11th February 2008.  
  )٩٧(  Interview with Joyce Kavuma, Personal Assistant to Deputy Chief Justice, 11th February 2008.  
  .هو صندوق لسلة املاحنني يهدف إىل حتسني احلصول على املساعدة القانونية الكافية واملعقولة التكلفة  )٩٨(  
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املرأة؛ وتكوين شبكات مساعدة قضائية، وعلى سبيل املثال شبكة مقـدمي خـدمات املـساعدة               
 مـــن أجـــل بنــاء التـــآزرات، اإلقـــالل إىل أدىن حــد مـــن إزدواج اخلدمـــة وزيـــادة   )٩٩(القانونيــة 

  .استخدام املوارد املتاحة بكفاءة
بيــد أن هنــاك حتــديات تــشمل القيــود علــى تعــيني املــوظفني، والتحــديات الــسوقية          - ٢١٥

 وباالضـافة إىل ذلـك، جـرى تقـدمي        .والتأخريات يف نظام العدالة الرمسي اليت حدت من فعاليتها        
املساعدة القانونية على حنو جمزأ وعشوائي بدون إيالء قدر كـبري مـن االعتبـار للتغطيـة الوطنيـة                   

وتعزى هـذه احلالـة إىل االفتقـار إىل اإلطـار القـانوين، واملؤسـسي واملتعلـق                 . أو الفئات الضعيفة  
وجـود  بالسياسة العامة على الصعيد الوطين لتنظيم تقـدمي خـدمات املـساعدة القانونيـة؛ وعـدم                 

  .)١٠٠(آلية إلنفاذ تقدمي اخلدمات اجملانية
وقد بـدأ حاليـا جملـس القـانون العمليـة املتعلقـة بوضـع إطـار تنظيمـي لتقـدمي املـساعدة                        - ٢١٦

  .القانونية واخلدمات اجملانية يف أوغندا
وهناك أيضا حاجة لإلسراع بعملية وضع الـسياسة اجلنـسانية لقطـاع العـدل والقـانون                 - ٢١٧

 جانب استراتيجية جلوء اجلنسني للعدالة اليت سـتوفر إطـارا شـامال ملعاجلـة العقبـات                 والنظام إىل 
  .اجلنسانية يف اللجوء إىل العدالة

  
  ١٦املادة   ٠- ١٦  
  املساواة يف الزواج واحلياة العائلية  ١- ١٦  

ــة،       ١- ١- ١٦  ــاة العائلي ــزواج واحلي ــة املــساواة يف ال ــة الطــرف يف كفال ــه الدول التقــدم الــذي أحرزت
  والصعوبات املتبقية

حيتوي القانون األول علـى     (هناك إمكانية يف أن يؤدي إصدار قانون العالقات العائلية           - ٢١٨
أحكام بشأن حاالت الزواج املـدين، واملـسيحي، واهلندوسـي والبـهائي يف حـني يـنص القـانون             

طـالق حـسب    الثاين على إنشاء حماكم القضاة لتنـاول املـسائل ذات الـصلة حبـاالت الـزواج وال                
وقــانون اجلــرائم اجلنــسية إىل حتــسني الوضــع القــانوين للمــرأة يف عالقــات  ) الــشريعة اإلســالمية

ومل يعد قانون العالقات العائلية يعترف بـدفع        )  لالطالع على التفاصيل   ٢انظر املادة   . (الزواج
_________________ 

عضاء هي رابطة حماميات أوغندا، والرابطة العامة للمدافعني يف أوغنـدا، ومكتـب             املنظمات غري احلكومية األ     )٩٩(  
املساعدة القانونية، ومؤسسة مبادرة حقوق اإلنـسان، ومركـز املـوارد اجلنـسانية يف أوغنـدا، ورابطـة احملـامني                 

  .املسيحيني الشباب، وبرنامج إجراءات العمل، وشركاء العدل واحلقوق
 هي خدمات متثيل قانوين يقدمها مدافعون للمتهمني غـري القـادرين علـى اسـتئجار خـدمات                  اخلدمات اجملانية  )١٠٠(

  .وتدفع الدولة أتعاب املدافعني يف تلك احلاالت. احملامني
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. مثن العروس كشرط أساسي لـصحة الـزواج وال يـشترط رد مثـن العـروس عنـد فـسخ الـزواج                     
  .هذه تطورات إجيابية بالنظر إىل أن مثن العروس ميثل عامال مهيئا للعنف ضد املرأةو

وكانت هنـاك مـع ذلـك بعـض الـتغريات االجيابيـة فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة، وخباصـة                        - ٢١٩
ــزواج   ــسخ ال ــام . خــالل ف ــانون     ٢٠٣ويف ع ــة يف ق ــواد التمييزي ، ألغــت احملكمــة الدســتورية امل

ويف اآلونـة األخـرية، ألغـت احملكمـة         . دمي أسـباب خمتلفـة للرجـل واملـرأة        الطالق اليت اقتضت تق   
 لالطـالع علـى   ٢انظـر املـادة   (الدستورية الزنا اجلنائي وبعض اجلوانب التمييزية لقانون الوراثة  

  ).التفاصيل
  خامتة  ٠- ١٧  

ذ منذ التقرير املرحلي األخري، أحرزت حكومـة أوغنـدا تقـدما كـبريا يف تـصميم وتنفيـ                  - ٢٢٠
واســتلزمت هــذه التــدابري وضــع إطــار قــانوين ومتعلــق . تــدابري للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة

ــة، والوضــع          ــرأة للعدال ــي إىل حتــسني جلــوء امل ــدخالت ترم ــة، واالضــطالع بت ــسياسة العام بال
 االقتصادي للمرأة ومعاجلة أوجه عدم املساواة بـني اجلنـسني الـسائدة يف اجملتمـع                –االجتماعي  
وبرغم ذلك، ما زال هناك عدد من التحديات؛ مثل بطء عمليـة إصـالح القـانون،                . األوغندي

واملمارسات الثقافية والتقليدية اليت متيز ضد املرأة والطفلة، واخنفاض مستويات اإلملام بـالقراءة             
والكتابة بـني النـساء ممـا يعـوق حـصوهلن علـى اخلـدمات االجتماعيـة واشـتراكهن يف األنـشطة                      

ــرأة    االقتــصادية،  ــر والعنــف ضــد امل ــشار الفق ــة هــذه  . وارتفــاع مــستويات انت ــدرك احلكوم وت
التحديات وهي ملتزمة مبعاجلتها بالنظر إىل التزامهـا بـاحترام، وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                  

  .للمرأة ومنحها الكرامة كامال وعلى قدم املساواة مع الرجل
  


