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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة         
 الفريق العامل ملا قبل الدورة الثانية واألربعني

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين-أكتوبر / تشرين األول٢٠
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 أوروغواي  

لدورة يف التقرير اجلـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع واخلـامس             نظر الفريق العامل ملا قبل ا      
 .(CEDAW/C/URY/7)والسادس والسابع ألوروغواي 

 
 اإلطار التشريعي واملؤسسي  

ــم     - ١ ــانون رق ــإن الق ــر، ف ــاريخ  ٨١٧-١٧حــسب التقري ــصادر بت أغــسطس / آب١٨، ال
 لتمييــزاا ملفهــوم وضــع تعريفــ، بــشأن مكافحــة العنــصرية وكراهيــة األجانــب والتمييــز، ٢٠٠٤

غــري أن هــذا التعريــف . لثقافيــةيــشمل التمييــز اجلنــساين يف اجملــاالت الــسياسية واالجتماعيــة وا 
مـن   ٦ ةالـصفح (خيص املرأة لوحدها، وال حيمي حياهتا اخلاصة كما يعتـرف بـذلك التقريـر                ال

لــدوريني يرجــى، بنــاء علــى توصــية اللجنــة يف إطــار نظرهــا يف التقريــرين ا  ).ينكليــزالــنص اال
 التمييـز ضـد املـرأة   الثاين والثالث للدولة الطرف، ذكر التدابري األخرى املتخذة إلدراج تعريف           

 .يف التشريعات احمللية )١( من االتفاقية١الوارد يف املادة 
 ٨٦٦-١٧املنــشأ مبوجــب القــانون رقــم  يــشري التقريــر إىل أن املعهــد الــوطين للمــرأة،   - ٢

 شــرع يف تــصحيح الوضــع الــسائد ســابقا أثنــاء واليــة املعهــد ،٢٠٠٥مــارس / آذار٢١املــؤرخ 
__________ 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
، اجلــزء األول، )A/57/38 (٣٨الوثـائق الرمسيــة للجمعيـة العامة،الــدورة الـسابعة واخلمـسون، امللحــق رقـم      انظـر   )١( 

 .١٨٧الفقرة 
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الوطين لألسرة واملرأة، والذي كان موضع انـشغال بالنـسبة للجنـة خـالل نظرهـا يف التقريـرين                   
، ارتفعت قيمة ميزانيـة     ٢٩٦-١٧ومبوجب القانون رقم    . ٢٠٠٢الدوريني الثاين والثالث عام     

 يف املائــة لــدفع ٥٠ســوى مــا يزيــد قلــيال علــى   املعهــد الــوطين للمــرأة، الــيت ال خيــصص منــها   
يرجـى ذكـر مـا إذا كانـت هـذه           ).  االنكليـزي  يف الـنص   ١٤  إىل ١١الصفحات مـن    (املرتبات  

ــه   ــة ألداء املعهــد مهمت ــة كافي ــر إىل أي حــد حتــسن  . امليزاني  مــستوى املعهــد  وال يوضــح التقري
. ملـساءلة يف الـسلطة التنفيذيـة      املذكور من حيث املوارد البشرية واهلياكل الالمركزيـة وآليـات ا          

يرجى تقدمي معلومـات حمـددة، مبـا فيهـا معلومـات إحـصائية، عـن مـدى زيـادة عـدد املـوظفني                        
 .والنسبة املئوية للهياكل الوزارية واهليئات البلدية اليت ختضع لآللية املذكورة

 ١١ة  الـصفح  (يتطلـب إعـادة نظـر متعمقـة       يذكر التقرير أن القـانون اجلنـائي الـساري           - ٣
الفــصل العاشــر منــه، املتعلــق مبوضــوع ، ويعتــرف علــى اخلــصوص بــأن )ينكليــزمــن الــنص اال

 جتـسيد لتـصور إيـديولوجي كـان سـائدا يف            ،“رائم ضـد العـادات احلميـدة ونظـام األسـرة          اجل”
كما يظهر من توصيف اجلـرائم اجلنـسية بعبـارات مثـل هتـك العـرض واحلـشمة         القرن املاضي،   

 يرجـى ذكـر اجلهـود املبذولـة يف          ).ينكليـز  من النص اال   ٢١الفقرة  (امة  واإلخالل باآلداب الع  
سـيما القـانون اجلنـائي، ملواءمتـها مـع           إطار التشريعات اجلديدة لتعـديل التـشريعات احلاليـة، ال         

ويرجــى تقــدمي معلومــات تتعلــق علــى اخلــصوص باملرحلــة الــيت وصــلها النظــر يف   . )٢(االتفاقيــة
ن القانون اجلنائي، وذكـر مـا إذا مت جتـرمي االعتـداء اجلنـسي يف       مشروع تعديل الفصل العاشر م    

 .إطار العالقة الزوجية

يشري التقريـر إىل أن القـانون اجلنـائي الـساري ال حيظـر صـراحة العنـف املرتكـب ضـد                       - ٤
، وهـو  “عـون قـضايا أمـام احملـاكم اجلنائيـة     احلماية والرعاية للضحايا الـذين يرف    ”املرأة وال يوفر    

من الصعب إصـدار أحكـام باإلدانـة يف القـضايا القليلـة الـيت ترفـع أمـام تلـك احملـاكم،                     ما جيعل   
 ةالـصفح ( هبـذا الـشأن   “إعادة نظـر متعمقـة  ” أيضا أن القانون اجلنائي يتطلب     وجاء يف التقرير  

يرجى التطرق للجهود اليت بذلتها الدولة الطرف مـن أجـل تعـديل             ). ينكليز من النص اال   ١١
 . فيما يتعلق بالعنف املرتكب ضد املرأةالقانون اجلنائي

يرجى عـرض اإلجنـازات احملققـة يف إطـار تطبيـق اخلطـة األوىل لتحقيـق تكـافؤ الفـرص                   - ٥
والتحــديات الــيت تعترضــه، مبــا يف ذلــك معلومــات مفــصلة عــن     ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(واحلقــوق 

 .اإلجراءات والربامج املنفذة يف إطار خطة العمل املذكورة
 

__________ 
 .١٩٧ نفسه، الفقرة املرجع )٢( 
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 ب ضد املرأةالعنف املرتك  
يعترف التقريـر بـالتمييز احلاصـل يف معاملـة الطفـالت واملراهقـات مـن ضـحايا العنـف              - ٦

الـذي  لقـانون الطفـل واملراهـق،       إعطاء األولوية، من حيث الـسوابق القـضائية،         العائلي، بسبب   
مـن   ١١الـصفحة   (أو سـوء املعاملـة اجلنـسيني        /ال يشتمل على ضمانات يف حاالت االعتـداء و        

يرجى تقدمي معلومات عن املرحلـة الـيت وصـلها النظـر يف مـشروع القـانون                 ). ينكليز اال النص
سـيما العقوبـات املنـصوص       ل لقانون الطفل واملراهق، وكذلك عرض مفصل حملتـواه، وال         املعد

 .عليها حبق مرتكيب اجلرائم املذكورة

ة مونتفيـديو،   إنشاء أربع حمـاكم متخصـصة يف شـؤون األسـرة يف مقاطعـ             يذكر التقرير    - ٧
  بـشأن العنـف العـائلي      ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ٢ الـصادر بتـاريخ      ٥١٤-١٧القـانون رقـم     مبوجب  

بأنــه تقــع علــى تلــك احملــاكم ضــغوط غــري أنــه يعتــرف ). ينكليــز مــن الــنص اال١٧ ةالــصفح(
شديدة من كثرة قضايا العنف العائلي املعروضة عليها والقضايا األخرى املتعلقـة بالقـّصر، وأن               

ــسبة  ــغ       ن ــة تبل ــا إىل احملــاكم اجلنائي ــيت حتــال الحق ــائلي ال ــف الع ــضايا العن ــة بالكــاد  ٤ق  يف املائ
يرجـى مـن الدولـة الطـرف تقـدمي معلومـات عـن املـوارد            ). ينكليز من النص اال   ١٧الصفحة  (

ويرجـى منـها أيـضا تقـدمي        . املالية والبشرية املخصصة لتلك احملاكم لضمان حـسن سـري عملـها           
شأن عــدد حــاالت العنــف العــائلي الــيت تعــرض علــى احملــاكم املــذكورة، معلومــات إحــصائية بــ

 .وعدد األحكام اليت تصدر عنها ونوع العقوبات املفروضة، يف حال وجودها
 

 االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء  
يرجــى إيــضاح الــسبب وراء عــدم وجــود ســجالت رمسيــة أو بيانــات إحــصائية أو          - ٨

املرأة يف أوروغـــواي، ســـواء يف إطــار شـــبكات وطنيـــة أو دوليـــة،  دراســات بـــشأن االجتـــار بــ  
ويرجــى ذكــر مــا إذا ). ينكليــزالــنص اال( مــن التقريــر ٢٦باإلشــارة إىل مــا يــرد يف الــصفحة  

أجريت، أو يعتزم إجراء، دراسات لتقييم حجم هذه املـشكلة، وتقـدمي معلومـات عـن اجلهـود                  
 سـيما  نـها الدولـة الطـرف والقـضاء عليهـا، وال     الرامية إىل مكافحـة هـذه الظـاهرة الـيت تعـاين م            

إذا كان من املمكن تقدمي مشروع قانون لتجرمي االجتار باملرأة والعقوبـات املنـصوص عليهـا            ما
ويرجى أيـضا ذكـر مـا إذا جـرى التعـاون مـع بلـدان جمـاورة                  . يف هذا الصدد يف حال وجودها     

 .تستخدم معربا أو وجهة هنائية لعمليات االجتار باملرأة
 

 احلياة السياسية والعامة  
ــة      - ٩ ــا إذا اختــذت إجــراءات ملتابعــة توصــية اللجن ــا يرجــى ذكــر م ــق ب لتقريرين فيمــا يتعل

اختـــاذ تـــدابري مناســـبة وتطبيـــق  والـــيت تـــدعو إىل الـــدوريني الثـــاين والثالـــث للدولـــة الطـــرف،  
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ادة مـشاركة املـرأة   ، لزيـ ٤ مـن املـادة     ١استراتيجيات شاملة، مبا فيها تدابري خاصة وفقا للفقرة         
 .)٣(سيما يف عمليات صنع القرار يف احلياة العامة، وال

 معلومــات عــن املرحلــة الــيت وصــلها النظــر يف مــشروع القــانون املتعلــق   تقــدمييرجــى  - ١٠
 . وكذلك عن حمتوى املشروعبتنظيم عملية إعداد القوائم االنتخابية لألحزاب يف أوروغواي،

تكملة عن عملية مناقشة وإقرار مـشروع القـانون املعـروض        يرجى تقدمي معلومات مس    - ١١
 مـن الـنص     ٢٨الصفحة  (على جملس الشيوخ بشأن املشاركة السياسية، عند تقدمي هذا التقرير           

 ).ينكليزاال

يقــدم التقريــر إيــضاحات وافيــة عــن وضــع املــرأة يف اهليئــات املنتخبــة مبختلــف مواقــع     - ١٢
يرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية        ). ينكليـز لـنص اال  ايف   ٣٢ إىل   ٢٨ الصفحات من (السلطة  

 .عن نسبة النساء يف املناصب اليت ُتشغل عن طريق التعيني على مجيع مستويات إدارة الدولة
 

 القوالب النمطية والتعليم  
لتقريرين الـدوريني الثـاين     فيمـا يتعلـق بـا     يرجى، بناء على التوصية الصادرة عـن اللجنـة           - ١٣

طرف، تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة               والثالث للدولة ال  
سيما اجلهـود املبذولـة علـى     االجتماعية والثقافية اليت ما زالت متيز ضد املرأة يف أوروغواي، ال      

 .)٤(مستوى وسائط اإلعالم والقائمني على النظام القضائي واملشتغلني بالتعليم

كملة عـن املقترحـات املقدمـة مـن الدولـة الطـرف إلدراج              يرجى تقدمي معلومات مـست     - ١٤
 .التربية اجلنسية يف املناهج الدراسية

واكتـساهبا  ،  ٢٠٠٥ديـسمرب   /يذكر التقرير إنشاء جلنة للتربية اجلنسية يف كانون األول         - ١٥
وكـان مـن املفـروض أن تعـد هـذه اللجنـة برناجمـا جديـدا للتربيـة                   . ٢٠٠٦طابعا رمسيا يف عـام      

يرجـى تقـدمي   ). ينكليـز مـن الـنص اال    ٣٧ و   ٣٦الـصفحتان    (٢٠٠٧اجلنسية لتطبيقه يف عـام      
 .معلومات عن حمتوى الربنامج املذكور والنتائج احملققة يف السنة األوىل من تطبيقه

ــب انقطــاع        يرجــى  - ١٦ ــة الطــرف لتجن ــيت اختــذهتا الدول ــدابري ال ــات عــن الت ــدمي معلوم تق
 .احلوامل عن الدراسة وضمان استئنافهن للدراسة بعد الوضعاملراهقات 

__________ 
 .٢٠١املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .١٩٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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 العمالة  
يرجــى ذكــر األثــر املترتــب علــى الــربامج املعــدة ملكافحــة التمييــز ضــد املــرأة يف جمــال     - ١٧

الــة وتــدين مــستوى الــدخل اللــتني تــؤثران ســلبا علــى ســيما مــا يتعلــق مبــشكليت البط العمــل، ال
ــل    ــساواة بـــني اجلنـــسني يف العمـ ــز املـ ــرأة، ولتعزيـ ــن (املـ  يف الـــنص ٤٩ إىل ٤٥الـــصفحات مـ

االقتـراح املتعلـق باعتمـاد خطـة وطنيـة          ويرجى أيضا ذكر املرحلة اليت وصل إليها        ). ينكليزاال
 ).٢٠٠٤(لتكافؤ املعاملة والفرص يف العمل 

تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة بـشأن الـشكاوى املقدمـة خـالل عـامي            يرجى   - ١٨
ويرجى ذكر ما إذا أجريت حتقيقات بـشأن        .  من التحرش اجلنسي يف العمل     ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥

 .تلك الشكاوى، ونوع العقوبات املفروضة على املسؤولني عنها يف حال إجراء حتقيقات

نـوفمرب  /، الصادر يف تـشرين الثـاين      ٠٦٥-١٨م  يرجى توضيح نتائج تطبيق القانون رق      - ١٩
 يف  ٨٧,١ويفيد التقرير أن نظـام الـضمان االجتمـاعي مل يـشمل             . ، بشأن العمل املرتيل   ٢٠٠٦

يرجــى تقــدمي معلومــات للجنــة بــشأن النظــام  . ٢٠٠٤املائــة مــن اخلادمــات يف املنــازل يف عــام 
 .احلايل للتغطية االجتماعية اخلاصة باخلادمات يف املنازل

جــاء يف التقريــر أن بإمكــان القــضاة املختــصني بــشؤون العمــل اختــاذ التــدابري الالزمــة     - ٢٠
غـري أن القـانون ال يـنص علـى إمكانيـة االلتحـاق بالعمـل مـن جديـد                    . لوقف التمييز ضد املرأة   

هــل تعتــزم الدولــة الطــرف تعــديل قــانون العمــل هبــذا   ). ينكليــز مــن الــنص اال٥٤الــصفحة (
 الشأن؟

وجوب إنشاء دور للحضانة أو ريـاض       التقرير عدم وجود أي قانون ينص على        يذكر   - ٢١
 ١٦٥ والتوصـية رقـم   ١٥٦لألطفال يف أمـاكن العمـل العامـة أو اخلاصـة، وفقـا لالتفاقيـة رقـم               

هل تعتزم الدولة الطـرف التـصديق       ). ينكليز من النص اال   ٥٤ الصفحة(ملنظمة العمل الدولية    
ــة املــذكورة   ــالنفي، مــا هــي العقبــات الــيت حتــول دون     علــى القواعــد الدولي ــرد ب ، وإذا كــان ال

 تصديقها على تلك القواعد؟
 

 الصحة  
ــا   - ٢٢ ــالثغرات الـــيت تـــشوب القـ ــر بـ ــم يعتـــرف التقريـ ــاريخ ٧٦٣-٩نون رقـ ــصادر بتـ ، الـ
ــاين  ٢٤ ــاير /كــانون الث ــذي جيــرم  ١٩٣٨ين ــاذ   ، ال ــرب إنق ــاري ويعت شــرف ”اإلجهــاض االختي

ــة ــن الظــروف املخففــ  “العائل ــة  م ــذكور    ويع. ة للمــسؤولية اجلنائي ــانون امل ــأن الق ــضا ب ــرف أي ت
يــساهم يف تقلــيص عمليــات اإلجهــاض الــسري يف ظــروف غــري آمنــة، الــيت هــي يف ازديــاد    مل

يرجــى ذكــر مــا إذا كــان هنــاك حاليــا  ). ينكليــزمــن الــنص اال ٢١ و ٢٠الــصفحتان (مطــرد 
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ن املرحلة اليت وصل إليها النظـر       مشروع لتعديل القانون املذكور وتقدمي معلومات مستكملة ع       
 .يف مشروع القانون املتعلق حبماية الصحة اإلجنابية

يرجى تقدمي بيانات إحصائية حمددة عن عمليات اإلجهاض يف ظروف غري آمنة، الـيت               - ٢٣
ــر   ــة الطـ ــية بالدولـ ــببا رئيـــسيا يف الوفيـــات النفاسـ ــر  تـــشكل سـ ــاء يف التقريـ ــا جـ ف حـــسب مـ

 ).ييزنكلن النص اال م٦٢ الصفحة(

ــم       - ٢٤ ــوزاري رق ــرار ال ــق الق ــر تطبي ــه ٣٦٩يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أث  وبروتوكوالت
وأدلته العملية، وكذلك خمتلف الربامج املذكورة يف التقريـر، علـى منـع وقـوع حـاالت احلمـل                   

 ).ينكليز النص اال٦٣ الصفحة(غري املرغوب فيه 

ملة ومــصنفة حــسب نــوع تعتــرف الدولــة الطــرف بأنــه لــيس لــديها معلومــات مــستك  - ٢٥
يرجى التطـرق للجهـود املبذولـة لتغـيري هـذا           . اجلنس بشأن مدى مشولية خدمات تنظيم األسرة      

 مــن الــنص ٥٧الــصفحة (الوضــع والنتــائج الــيت حققتــها خمتلــف الــربامج املــذكورة يف التقريــر   
 ).ينكليزاال

اإليــدز مــن /شريةيــشري التقريــر إىل ارتفــاع معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــ   - ٢٦
). ينكليـز مـن الـنص اال   ٦١الـصفحة   (٢٠٠٤ يف املائة خالل عـام  ٠,٤٥ يف املائة إىل    ٠,٢٣

، وذكـر   ٢٠٠٧يرجى تقـدمي بيانـات مـستكملة عـن معـدل اإلصـابة هبـذا املـرض يف هنايـة عـام                       
سـيما    ويرجى أيضا تقدمي معلومات، ال     .التدابري الصحية والتثقيفية اليت يعتزم اختاذها ملكافحته      

عن التدابري الوقائية وتدابري الرعاية املخصصة للنساء احلوامل، وذكـر مـا إذا كانـت هـذه الفئـة                   
 .العالج املضاد للفريوسات الرجعيةالسكانية تستطيع احلصول على 

 
 املرأة الريفية واألقليات  

ا متوسـط دخـل األسـر الـيت تعوهلـ         يشري التقرير إىل وجود أوجه تفـاوت ملحوظـة بـني             - ٢٧
كمــا توجــد نــسب عاليــة مــن  . ســيما يف املنــاطق الريفيــة امــرأة واألســر الــيت يعوهلــا رجــل، ال 

ويف هذا الصدد، يذكر التقرير عـدم وجـود سياسـات عامـة             . العامالت بدون أجر يف األرياف    
يرجى ذكـر مـا إذا اختـذت تـدابري          ). ينكليز من النص اال   ٧٧الصفحة  (خمصصة للمرأة الريفية    

ملعتـزم اختاذهـا، لـضمان احتـرام حقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـذه الفئـة الـسكانية،                  حمددة، أو من ا   
 .سيما يف جمايل العمل والصحة ال



CEDAW/C/URY/Q/7  
 

08-22024 7 
 

توصــية ســابقة للجنــة، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة حقــوق اإلنــسان   بنــاء علــى  - ٢٨
 .)٥( والنساء املنحدرات من أصل أفريقياخلاصة بنساء الشعوب األصلية

 
 الزواج واألسرة  

يرجى ذكر إىل أي مدى يعتَزم تنفيذ التوصـيات الـصادرة عـن كـل مـن اللجنـة املعنيـة                      - ٢٩
وجلنـة حقـوق الطفـل يف إطـار تقيـيم التقريـر الـدوري الثـاين          )٦(بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة    

)CRC/C/URY/CO/2 عــن طريــق تعــديل بعــض األحكــام التمييزيــة الــواردة يف   )٢٦، الفقــرة ،
 مـن   ٢ويرجى ذكر ما إذا عدلت على اخلصوص الفقرة         . بشأن األسرة والزواج  القانون املدين   

ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن اسـتمرار            . ، اليت حتـدد احلـد األدىن لـسن الـزواج          ١٦املادة  
 من القانون املـدين علـى األرملـة أو املطلقـة خـالل فتـرة                ١١٢حظر الزواج الذي تفرضه املادة      

ــزوج يومــا بعــد الطــالق ٣٠١مــدهتا  ــاة ال ــاة ”، وكــذلك حرمــان املــرأة الــيت تعــيش    أو وف حي
 ).١٨٣املادة ( من احلصول على النفقة “أخالقية ال
 

__________ 
 .٢٠٩املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
 .٢٠٥املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 


