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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٢-٤

ـ  ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة               ن  م
  االتفاقية

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  أوغندا    
الــسابع إىل  الرابــع هــا لتقاريراجلــامعنظــرت اللجنــة يف تقريــر أوغنــدا   -١

(CEDAW/C/UGA/4-7) ــستيها ــودتني يف ٩٥٥ و٩٥٤ يف جل ــشرين األول١٣ املعق    / ت
ا طرحته واألسئلة اليت    قضاياوترد قائمة ال  ). 955 و CEDAW/C/SR.954انظر   (٢٠١٠أكتوبر  

 وتــرد ردود أوغنــدا يف الوثيقــة   CEDAW/C/UGA/Q/7اللجنــة يف الوثيقــة  
CEDAW/C/UGA/Q/7/Add.1.  

  مقدمة    
الدوريـة  تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها اجلامع للتقارير             -٢

 بصورة عامـة املبـادئ      اتبعت فيه حسن تنظيمه و  الرابع واخلامس والسادس والسابع الذي أُ     
 إىل املالحظـات اخلتاميـة   ات إشـار وتضمنالتوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير      

بعض البيانات املفـصلة    وال يتضمن   إىل التوصيات العامة للجنة     ال يشري   السابقة، وإن كان    
ة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضـها    وتعرب اللجن . تأخر تقدميه عن املوعد املقرر    و ،احملددة
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لدورة ملا قبل ا واألسئلة اليت أثارها فريقها العامل       قضاياالشفوي وردودها اخلطية على قائمة ال     
  . اليت طرحتها اللجنة شفوياًحات اإلضافية املقدمة رداً على األسئلةولإليضا

 وزير الدولـة    ئاسةرباملستوى  وتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع           -٣
لشؤون اجلنسني والشؤون الثقافية، ضم عدداً من ممثلي الوزارات املختصة والربملان وجلنـة             

وتشيد اللجنة  . اإلصالح القانوين، ومجيعهم من ذوي اخلربة يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية          
  .اء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة والبّنالصريحباحلوار 

عملية قائمة على املـشاركة     إطار  ظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد يف          وتالح  -٤
ضمت املؤسسات احلكومية واألوساط األكادميية والشركاء اإلمنائيني ومنظمات اجملتمع املدين          

  .الوطنية، مبا فيها املنظمات النسائية

  اجلوانب اإلجيابية    
 مع  تتمشى الذي يتضمن أحكاماً     ٢٠٠٦ قانون الالجئني لعام     إصدارترحب اللجنة ب    -٥

علـى  القائمة  أن املمارسات التمييزية    على   نصاملعايري الدولية، مبا فيها احلكم احملدد الذي ي       
  .أساس نوع اجلنس تشكل سبباً لطلب اللجوء

وترحب اللجنة بالتقدم احملرز منذ النظر يف التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف يف               -٦
، مبا يف ذلك اإلصالحات التشريعية الـيت ُشـرع فيهـا            (CEDAW/C/UGA/3) ٢٠٠٢عام  

  :وتشري اللجنة حتديداً إىل ما يلي. واعتماد جمموعة عريضة من التدابري التشريعية
  ؛)٢٠٠٤(تعديل قانون األراضي   )أ(  
  ؛)٢٠٠٦(قانون التوظيف   )ب(  
ـ يوفر أساساً   الذي  ) ٢٠٠٧(قانون جلنة تكافؤ الفرص       )ج(   للطعـن يف   اً  قانوني

ىل السياسة الوطنيـة    باإلضافة إ اليت متيز ضد املرأة،     العادات والتقاليد   القوانني والسياسات و  
  لتكافؤ الفرص؛

  ؛)٢٠٠٧(والبنني عرض البنات تعديالت قانون العقوبات اليت حتظر هتك   )د(  
  الذي جيرِّم العنف يف إطار املرتل؛) ٢٠١٠(٣قانون العنف املرتيل رقم   )ه(  
  ؛)٢٠١٠(٥ رقم عضاء التناسلية لإلناثقانون حظر تشويه األ  )و(  
  ؛)٢٠١٠ (باألشخاصقانون منع االجتار   )ز(  
الذي جيرِّم االسـتغالل اجلنـسي      ) ٢٠١٠(قانون احملكمة اجلنائية الدولية       )ح(  

  .للنساء يف حاالت الرتاع
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والـربامج  وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً من السياسات             -٧
وتـشري اللجنـة    . وخطط العمل لتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة          

اليت هتدف إىل رصد تنفيـذ      اخلاصة بالشؤون اجلنسانية    بوجه خاص إىل خطة العمل الوطنية       
  ).٢٠٠٧(الوطنية اجلنسانية  باإلضافة إىل السياسة ٢٠١٠-٢٠٠٧االتفاقية للفترة 

اللجنة بارتياح أنه منذ النظر يف التقرير السابق، صّدقت الدولة الطرف على     وتالحظ    -٨
 ٢٥اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما صدقت على بروتوكوهلـا االختيـاري يف              

  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية     
اقية القضاء على مجيع ذ مجيع أحكام اتفيتشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنف   -٩

وتعترب أن الشواغل والتوصيات احملددة     تنفيذاً منهجياً ومستمراً    أشكال التمييز ضد املرأة     
األولوية منـذ اآلن    على سبيل   الدولة الطرف   اهتمام  يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب      
ف علـى   وبناء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطر      . وحىت تقدمي التقرير الدوري القادم    

 اللجنة يف تقريرهـا     وعلى إطالع التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطتها املتعلقة بالتنفيذ         
إىل الدولة الطرف    تطلبو. اليت حققتها الدوري القادم على اإلجراءات املتخذة والنتائج       

 هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املختصة وإىل اجلمعية الوطنية والقضاء،            ميتقد
  .ا يكفل تنفيذها تنفيذاً كامالًمب

  اجلمعية الوطنية    
تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة مسؤولة مسؤولية رئيسية عن التنفيذ الكامل              -١٠

اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وأهنا ختضع للمساءلة بشأهنا، لكنها تشدد على            
الدولة الطرف إىل تشجيع مجعيتـها      ة، وتدعو   ي احلكوم األجهزةأن االتفاقية ملزمة جلميع     

تنفيذ بشأن  الوطنية على أن تتخذ، وفقاً إلجراءاهتا وحبسب االقتضاء، اخلطوات الالزمة           
  .هذه املالحظات اخلتامية وإعداد تقرير احلكومة املقبل مبوجب االتفاقية

  القوانني التمييزية    
الـيت  ون احملكمة الدستورية    حتيط اللجنة علماً بعدد من القرارات اهلامة الصادرة ع          -١١

عدم دستورية أجزاء من التشريعات احلالية لتمييزها ضد املرأة، مبا يف ذلـك يف              فيها  أعلنت  
حركـة القـانون    وقـضية   ) ٢٠٠٣ (رابطة احملاميات األوغنديات ضد املدعي العام     قضايا  

هـود الدولـة   واللجنة، مع ترحيبها جب). ٢٠٠٦ (ومناصرة املرأة يف أوغندا ضد املدعي العام 
الطرف لتحقيق اإلصالح التشريعي، وحتديداً يف إطار أعمال جلنة اإلصالح القانوين، تعـرب     
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 األحكـام   يلغيإصالح قانوين شاملحتقيق من جديد عن قلقها لعدم توجيه اهتمام كبري إىل      
بلد سد الثغرات التشريعية جلعل اإلطار القانوين لل      ياليت تشتمل على متييز على أساس اجلنس و       

وتشعر اللجنة بقلق خاص    . متفقاً متاماً مع أحكام االتفاقية ولتحقيق املساواة القانونية للمرأة        
إزاء تأخر إقرار مشروع قانون الزواج والطالق، ومشروع قانون اجلرائم اجلنسية ومـشروع        

ـ    . اإليدز ومكافحته /قانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       ضاً وتشعر اللجنة بالقلق أي
  .الستمرار سريان التشريعات واملمارسات التقليدية اليت ُتميز ضد املرأة وتتعارض مع االتفاقية

الدولة الطرف اإلسراع يف عملية مراجعة القـوانني ملواءمـة          إىل   اللجنة   تطلب  -١٢
تشريعاهتا الوطنية مع مبادئها الدستورية املتعلقة بعدم التمييز واملساواة بني املرأة والرجل            

ولتحقيق ذلك، حتث   . ومع التزاماهتا مبوجب االتفاقية دون تأخري وضمن إطار زمين حمدد         
  :اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

القيام على وجه السرعة بسن قانون الزواج والطالق وقانون اجلـرائم             )أ(  
  اإليدز ومكافحته؛/اجلنسية وقانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

ة املشرعني بضرورة منح اإلصالحات القانونية األولويـة لتحقيـق          توعي  )ب(  
  املساواة القانونية للنساء واالمتثال اللتزامات الدولة الطرف مبوجب املعاهدات الدولية؛

االستمرار يف زيادة دعم اإلصالح القانوين عـن طريـق الـشراكات              )ج(  
لقضاة واالحتادات ومنظمات اجملتمـع     والتعاون مع الزعماء الدينيني واحملليني، واحملامني وا      

  .املدين واملنظمات النسائية غري احلكومية

  االتفاقيةأمهية إبراز     
 حبقوق املـرأة مبوجـب االتفاقيـة     وعيما زالت اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية ال         -١٣
نـة، يف   التوصيات العامة املقدمة من اللج    ب بني اجلنسني الوارد فيها و     فعليةفهوم املساواة ال  مبو

كما تشعر اللجنة بالقلق    . ة والقضاء ي احلكوم األجهزةاجملتمع بصورة عامة، مبا يف ذلك مجيع        
لعدم وعي النساء أنفسهن، وخباصة النساء يف املناطق الريفية والنائية، حبقـوقهن مبوجـب               

  .االتفاقية ومن مث عدم قدرهتن على املطالبة هبا
 مجيع التدابري املالئمة لضمان وعـي مجيـع         حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ       -١٤

 والقضاء وعياً كافياً باالتفاقية وتطبيقها إياها كإطـار جلميـع القـوانني             يةموحلكاألجهزة ا 
وتوصـي  . وقرارات احملاكم والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنـهوض بـاملرأة   

 نيالقـانوني والتدريب  ة يف التعليم    اللجنة بإدراج االتفاقية وما يتصل هبا من تشريعات وطني        
م واحملامني واملدعني، وال سيما أولئك الذين يعملـون يف حمـاكم            درجاهتلقضاة مبختلف   ل

ثقافة قانونية داعمة ملساواة املرأة بالرجـل وعـدم         و يسمح برسوخ    حنعلى  اجملالس احمللية،   
ة حبقوقهـا وطـرق     وحتث الدولة الطرف على زيادة وعي املرأ      . التمييز على أساس اجلنس   
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منها برامج حمو األمية القانونية وضمان توفري املعلومات املتعلقة باالتفاقيـة           بوسائل  إعماهلا  
  .جلميع النساء يف شىت أحناء البلد باستخدام مجيع الوسائل املالئمة، مثل وسائط اإلعالم

  اآللية الوطنية    
لشؤون لادة هيكلة اآللية الوطنية     تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلع         -١٥
 والعمل والتنمية االجتماعية، ولتدعيم هذه اآللية انيةشؤون اجلنسال، وال سيما وزارة انيةاجلنس

ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ضعف القدرة املؤسسية هلذه الوزارة، ويشمل ذلك عـدم              
قد مينع الوزارة   نقص املوارد   بالقلق ألن   وتشعر اللجنة   . كفاية املوارد البشرية واملالية والتقنية    

من أداء وظائفها بفعالية يف جمال تشجيع برامج حمددة للنهوض باملرأة، وتنسيق جهود خمتلف              
تعميم املنظور اجلنساين   مؤسسات اآللية الوطنية تنسيقاً فعاالً على خمتلف املستويات، وضمان          

  .يف مجيع جماالت السياسة احلكوميةعلى حنو شامل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم على وجه السرعة آليتها الوطنية اخلاصـة               -١٦
ضمان ل والعمل والتنمية االجتماعية،     انيةشؤون اجلنس ال، وخباصة وزارة    انيةشؤون اجلنس الب

وحتث اللجنة الدولة الطرف بوجـه      . وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز املساواة بني اجلنسني       
 وتزويدها باملوارد البشرية واملالية والتقنيـة       الزمةلية الوطنية السلطة ال   خاص على ختويل اآل   

اخلاصـة  الكافية لتنسيق تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك تنسيقها يف إطار خطة العمل الوطنيـة               
، والعمـل   ٢٠١٠-٢٠٠٧ اليت هتدف إىل رصد تنفيذ االتفاقية للفترة         ةيانشؤون اجلنس بال

الدولة الطرف توطيد الروابط بـني      إىل   طلبوت. واة بني اجلنسني  بأسلوب فعال لتعزيز املسا   
املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي فيما يتعلق بأنشطة املساواة بني اجلنسني، بوسائل منها            

  .وتعميم املنظور اجلنساينالقضايا اجلنسانية توفري التدريب يف جمال التوعية ب

  جلنة تكافؤ الفرص    
 أو  العاداتحتظر القوانني أو    " من الدستور    ٣٣ من املادة    ٦ن الفقرة    اللجنة أ  تالحظ  -١٧

تشعر بـالقلق  ما زالت ها لكن، "التقاليد اليت تتعارض مع كرامة املرأة أو رفاهها أو مصلحتها         
ألن آليات إنفاذ هذه النصوص الدستورية املتعلقة بعدم التمييز ليست معروفة علـى نطـاق               

الحظ اللجنة بارتياح يف هذا الصدد إنشاء جلنة تكافؤ الفـرص           وت. واسع وغري متاحة للمرأة   
مؤخراً، وتعيني مفوضيها اخلمسة وختصيص ميزانية أولية لعملها، لكنها تشعر بالقلق لعـدم             
إتاحة معلومات كافية عن والية اللجنة وتشكيلها ولنقص املعلومات اليت قدمها الوفد بصورة             

 ولذا تشعر اللجنة بـالقلق      . فيما يتعلق بتفعيل اللجنة    عامة بشأن ما قد يكون أُحرز من تقدم       
  .لعدم وجود نظام شامل وفعال لشكاوى املرأة يف الدولة الطرف
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم نظامها اخلاص بالشكاوى لضمان وصول             -١٨
عمـال  املرأة فعلياً إىل القضاء، بوسائل منها اعتماد إجراء للشكاوى ميكن اللجوء إليه إل            

ولتحقيق ذلك، تطلـب  . الضمانات الدستورية واألحكام الواردة يف قانون تكافؤ الفرص    
وينبغي أن تكفل الدولة    . اللجنة إىل الدولة الطرف اإلسراع يف تفعيل جلنة تكافؤ الفرص         

الطرف حصول هذه املؤسسة على املوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية ملمارسة مهامها            
مراعاة الُبعد اجلنساين يف تشكيلها وأنشطتها ومعاجلتها بالكامل لقضية احلقـوق           بفعالية و 

وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القـادم معلومـات            . اإلنسانية للمرأة 
وبيانات عن عدد شكاوى النساء اليت تلقتها جلنة تكافؤ الفرص واإلجراءات اليت اختذهتا             

  .يف هذا الصدد

   النمطية واملمارسات الضارةالقوالب    
تكرر اإلعراب عن   لكنها  اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض اجلهود،         تالحظ    -١٩

قلقها إزاء استمرار املواقف األبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار النساء والرجـال             
ـ      . ومسؤولياهتم وهوياهتم يف مجيع مناحي احلياة      ذه العـادات   وتشعر اللجنة بـالقلق ألن ه

حرماهنما وعدم متتعهما   تفضي إىل   وواملمارسات تتسبب يف استمرار التمييز ضد املرأة والفتاة         
باملساواة يف عدة جماالت، مبا فيها التعليم، واحلياة العامـة، واختـاذ القـرارات، والـزواج                

عـدد  عنف واملمارسات الـضارة، مبـا يف ذلـك ت   تعّرض املرأة لل  وإىل  والعالقات اُألسرية،   
مل تتخذ حىت اآلن إجراًء فعـاالً   الطرف  وألن الدولة   ومهر العروس   الزوجات والزواج املبكر    

وتعرب اللجنـة   . أو إلغاء القوالب النمطية والقيم واملمارسات التقليدية السلبيةغيريوشامالً لت 
واليت ُتشّجع  الصور النمطية اليت تنقلها وسائط اإلعالم عن املرأة         أيضاً عن قلقها إزاء استمرار      

  .قوِّض املساواة بني الرجل واملرأةُتالتمييز و
 تـوي  حت ،حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة            -٢٠

مراجعة وصياغة التشريعات وحتديد أهداف وجداول زمنية لتغيري أو إلغـاء املمارسـات       
. من االتفاقية ) أ(٥و) و(٢وفقاً للمادتني   التقليدية والقوالب النمطية اليت متّيز ضد املرأة،        

وينبغي أن تشمل هذه التدابري جهوداً لزيادة الوعي هبذا املوضـوع تـستهدف النـساء             
والرجال على مجيع مستويات اجملتمع، مبا يف ذلك الزعامات التقليدية، بالتعاون مع اجملتمع 

للممارسات الضارة، رامة  الصوحتث اللجنة الدولة الطرف على التصدي مبزيد من         . املدين
وتطلب أيضاً إىل الدولة الطـرف أن       . العروسومهر  مثل تعدد الزوجات والزواج املبكر      

تستخدم التدابري االبتكارية والفعالة لتحسني فهم املساواة بني املرأة والرجل وأن تعمـل             
مطيـة  مـن القوالـب الن     إجيابية عن املرأة ختلو      ةلنقل صور بالتعاون مع وسائط اإلعالم     

وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن ُتجري تقييماً لتأثري هذه التـدابري             . والتمييز
  .د أوجه القصور وحتسينها بناء على ذلكيلتحد



CEDAW/C/UGA/CO/7 

7 GE.10-46401 

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
 ٢٠١٠ترحِّب اللجنة بسن قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث لعـام                -٢١

ن قلقها الستمرار انتشار هذه املمارسة الضارة يف الدولة الطـرف،           مؤخراً، لكنها ُتعرب ع   
وهي املمارسة اليت تشكل انتهاكاً خطرياً حلق الفتاة واملرأة اإلنـساين واللتزامـات الدولـة               

وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق املضاعفات الصحية اخلطرية اليت تسببها         . الطرف مبوجب االتفاقية  
ات والنساء واليت قد تفضي يف بعض احلاالت إىل املـوت، كمـا      هذه املمارسة الضارة للفتي   

  .تالحظ بقلق إفالت مرتكبيها من العقاب
املتعلقة ) ١٩٩٠(١٤وفقاً لتوصيتها العامة رقم تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف،   -٢٢

ضمان التنفيذ املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ) ١٩٩٢(١٩خبتان اإلناث وتوصيتها العامة رقم 
 ومقاضاة مرتكيب هذه    ٢٠١٠ال لقانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث لعام         الفع

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصـلة وزيـادة        . املمارسة ومعاقبتهم بالشكل املناسب   
 بـدعم مـن     ،جهود التوعية والتثقيف اليت تستهدف الرجال والنساء على حد سـواء          

تـشويه األعـضاء    ممارسة  ية، للقضاء هنائياً على     منظمات اجملتمع املدين والسلطات الدين    
وينبغي أن تشمل هذه اجلهود إعداد      . ستند إليها تالتناسلية لإلناث واملربرات الثقافية اليت      

املؤيدة هلذه  الضغوط التقليدية واألسرية     فعالة من أجل القضاء على       تثقيف وتنفيذ محالت 
وترجو اللجنة الدولة   . ون، وحتديداً اآلباء  املمارسة، وخباصة الضغوط اليت يتعرض هلا األمي      

  .هذه التدابريتأثري الطرف أن ُتدرج يف تقريرها القادم معلومات عن 

  العنف ضد املرأة    
 وبأنـشطة الفريـق     ٢٠١٠العنف املرتيل لعام    مكافحة   قانون   اللجنة بسنّ ترحب    -٢٣

 عن قلقهـا إزاء انتـشار   ُتعربلكنها املرجعي املعين بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس،       
العنف ضد املرأة والفتاة، مثل العنف املرتيل الواسع االنتشار، وتشعر بقلق خاص إزاء االنتشار 

كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجـود   . املفرط للجرائم اجلنسية املرتكبة ضد النساء والفتيات      
ذا العنف حيظى فيما يبدو      وألن ه  ا ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء عليه        كليهنج  

وتشعر بالقلق كذلك لعدم    .  واإلفالت من العقاب   الصمتويقترن بثقافة   بالشرعية يف اجملتمع    
اإلبالغ بشكل كاٍف عن حاالت العنف ويساورها القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل الفـساد   

ـ             ة رسـوماً   السائد يف أقسام الشرطة حيث يتقاضى بعض ضباط الشرطة بصورة غري قانوني
اليت مت  تأثري التدابري والربامج    املتعلقة ب وتأسف اللجنة لنقص املعلومات     . مقابل اخلدمات اجملانية  

وتشعر اللجنة بـالقلق    .  جبميع أشكاله   العنف ضد النساء والفتيات    حاالتلحد من   وضعها ل 
  .أيضاً إزاء عدم كفاية خدمات املساندة االجتماعية، مبا يف ذلك دور اإليواء
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ولوية ملكافحة العنـف ضـد النـساء        األحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء         -٢٤
. ١٩والفتيات والعتماد تدابري شاملة للتصدي هلذا العنف وفقاً لتوصيتها العامـة رقـم           

وترجو الدولة الطرف زيادة الوعي العام، عن طريق الربامج اإلعالمية والتعليمية، بـأن             
ي شكل من أشكال التمييز مبوجب االتفاقيـة ومـن مث           مجيع أشكال العنف ضد املرأة ه     

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمـد علـى وجـه        . تشكل انتهاكاً حلقوق املرأة   
العنف املرتيل وأن تضع خطـة عمـل متـسقة    مكافحة السرعة الالئحة التنفيذية لقانون   

الدولة الطرف علـى    وحتث اللجنة أيضاً    . ومتعددة القطاعات ملكافحة العنف ضد املرأة     
وتوصي اللجنـة   . سن قانون شامل، ُيجّرم مجيع أشكال العنف اجلنسي واإليذاء اجلنسي         

ومقـدمو  موظفو إنفاذ القـانون      القضاء واملوظفني احلكوميني، وخباصة      أعضاءبتدريب  
لضمان وعيهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة وضمان قدرهتم علـى           اخلدمات الصحية   
وتوصي أيضاً بإنشاء   . ئم الذي يراعي الفوارق بني اجلنسني إىل الضحايا       تقدمي الدعم املال  

وترجو اللجنة الدولة الطرف أن     . يا العنف لضحاوتوفري املالجئ   خدمات لتقدمي املشورة    
تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أسباب مجيع أشكال العنف ضـد              

ب السن واملناطق احلضرية والريفية، ومعلومات       حبس مبوبةاملرأة ونطاقها وحجمها، تكون     
 عن تأثري التدابري املتخذة ملنع هذا العنف، والتحقيق يف حاالت حدوثه، ومقاضاة مرتكبيه            

 باحلماية واإلغاثة وسبل االنتصاف، مبـا يف ذلـك          ومعاقبتهم وتزويد الضحايا وأسرهن   
  . التعويض املالئم

  املشردات داخلياً يف مشال أوغندا    
              تالحظ اللجنة بارتياح اعتمـاد خطـة عمـل أوغنـدا بـشأن قـراري جملـس                   -٢٥

وإعالن غوما وقانون احملكمة اجلنائية الدولية لعـام        ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و )٢٠٠٠(١٣٢٥األمن  
 على أهنا جرائم حـرب      ة اجلنسي والعبودية الذي ُيصنِّف االغتصاب والزواج باإلكراه       ٢٠١٠

م القانوين ألوغندا، كما تالحظ اعتماد الدولة الطـرف خلطـة الـسلم             ُيعاقَب عليها يف النظا   
ع يف  رتا اليت هتدف إىل إعادة بناء املناطق املتأثرة بـال         ٢٠١٠-٢٠٠٧ واإلنعاش والتنمية للفترة  

وترحب اللجنة أيضاً   . مشال أوغندا وإعادة توطني سكان خميمات املشردين داخلياً يف جمتمعاهتم         
.  مشاركة املرأة يف عمليات بناء السلم واملصاحلة وإعادة التأهيل واإلنعاش          باإلشارة يف اخلطة إىل   

ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات اليت تشري إىل ترك الفئات احملرومة من النساء،                
ن علـى   ه املُسنات وذوات اإلعاقة والفتيات، يف خميمات املشردين داخلياً بسبب خوف          نَمبن فيه 

نوع اجلنس داخل   أساس  لعنف واإليذاء اجلنسيني والقائمني على       ل ناستمرار تعرضه وسالمتهن  
وتكرِّر اللجنة أيضاً اإلعراب عن قلقها ألن عدداً كبرياً من النـساء والفتيـات يف               . املخيمات
  .ةاجلنسيعبودية  قد تعرضن للعنف مبا يف ذلك االختطاف والرتاعمناطق ال
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لطرف مواصلة إشراك املرأة بالكامل يف عمليات بنـاء         تطلب اللجنة إىل الدولة ا      -٢٦
يف إطار خطـة الـسلم      إشراكها  السلم واملصاحلة وإعادة التأهيل واإلنعاش، مبا يف ذلك         

لـضمان  الالزمة وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري        . واإلنعاش والتنمية 
لنـساء والفتيـات يف خميمـات       عودة النساء والفتيات إىل جمتمعاهتن، وضمان حصول ا       

املشردين داخلياً والنساء والفتيات الاليت ُعدن إىل جمتمعاهتن على احلماية الكافيـة مـن              
العنف واإليذاء اجلنسيني والقائمني على أساس نوع اجلنس، وضمان مقاضاة مرتكيب هذه            

ض املناسب،  األفعال ومعاقبتهم وضمان توفري اإلغاثة وسبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعوي          
  .سر هؤالء الضحاياُأل وة اجلنسيلعبوديةلضحايا العنف، مبا فيه االختطاف وا

  االجتار بالبشر والدعارة    
فإهنا تالحظ  ) ٢٠١٠(اللجنة بالقانون اجلديد ملنع االجتار باألشخاص       بينما ترحب     -٢٧
ر ألغـراض   عدم وجود إحصاءات عن عدد النساء والفتيات الاليت يقعن ضحايا لالجتا           بقلق

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم معاجلة      .  الدعارة لتحرمياالستغالل اجلنسي واالقتصادي نظراً     
الدولة الطرف األسباب األساسية لالجتار بالبشر والدعارة، مبا فيها الفقر، األمر الذي يعوِّق             

كـذلك إزاء   وتشعر اللجنة بـالقلق     . معاجلة هذه القضايا بأسلوب جاد    رامية إىل    ال هاجهود
 فـريوس نقـص املناعـة       تفـشي نقص التدريب املتعلق بنشاط مكافحة االجتار بالبـشر و        

نسي بني النـساء الـاليت يـزاولن        باالتصال اجل اإليدز وغريه من األمراض املنقولة      /البشرية
وباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة لنقص املعلومات املقدَّمة بشأن وجود وتنفيـذ            . الدعارة

ـ   أو اتفاقات مع بلدان أخرى      /هم إقليمية وثنائية و   مذكرات تفا  ار بالبـشر   فيما يتعلق باالجت
وتالحـظ  . وعدم كفاية املعلومات املقدَّمة بشأن مقاضاة مرتكيب االجتار بالبشر ومعاقبتـهم          

القرابني من األطفال وإنـشاء     ممارسة تقدمي   اللجنة مشروع خطة العمل الرامية إىل مكافحة        
القرابني البشرية واالجتار بالبشر، لكنها ُتعرب عن قلقها إزاء       تقدمي   مبكافحة   فرقة العمل املعنية  

 ثغـرة  األطفال الذي ُحدِّد على أنه       إيذاءأو  " القرابني من األطفال  "تقدمي  تزايد عدد حاالت    
  .محاية األطفالجمال كبرية يف 

 كامالً، بوسائل  من االتفاقية تنفيذا٦ًحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ املادة         -٢٨
االجتار بالبشر وضمان معاقبة مرتكيب     مبكافحة  منها التنفيذ الفعال للتشريع اجلديد املتعلق       

وتكرر اللجنة توصيتها اليت    . للضحاياماية واملساعدة   حلما يكفي من ا   هذه األفعال وتوفري    
اضاة  تشريع يضمن مق   وضعتدعو الدولة الطرف إىل وضع برامج عمل متعلقة بالدعارة و         

وحتث اللجنة الدولة . النساء الاليت يزاولن الدعارة وتشديد العقوبات عليهممن يستغلون 
الطرف على االهتمام الكامل بتوفري اخلدمات الصحية هلؤالء النساء على حنـو يـسمح              

باالتـصال  اإليدز وغريه من األمـراض املنقولـة        /مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
تشريعات مكافحـة االجتـار     يف جمال    بتوفري املعلومات والتدريب     وتوصي أيضاً . نسياجل
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وحرس احلدود واألخصائيني االجتماعيني    وموظفي إنفاذ القانون    القضاء  ألعضاء  بالبشر  
وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف           . يف مجيع أحناء البلد   

ي بأن ُتجري الدولة الطرف دراسات مقارنة بشأن        قانون العقوبات املتعلق بالدعارة وتوص    
التـصدي  االجتار بالبشر والدعارة وأن تعاجل أسباهبما األساسية، مبا يف ذلك الفقر، بغية             

اجلنسي واالجتار والقيام جبهود لتعايف الضحايا      إزاء االستغالل   الفتيات والنساء   لقلة مناعة   
ولة الطرف أن تكفـل الرصـد املنـهجي         وتطلب اللجنة إىل الد   .  يف اجملتمع  نواندماجه

والتقييم الدوري، مبا يف ذلك مجع وحتليل البيانات املتعلقة باالجتار بالنساء واستغالهلن يف             
وتطلب أيـضاً إىل الدولـة      . الدعارة، وإدراج هذه البيانات يف تقريرها الدوري القادم       

ئي مع البلـدان األصـلية   الطرف زيادة جهودها يف جمال التعاون الدويل واإلقليمي والثنا 
وبلدان العبور واملقصد ملنع االجتار عن طريق تبادل املعلومـات وتنـسيق اإلجـراءات              

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف يف        . القانونية الرامية إىل مقاضاة مرتكيب االجتار     
أوصت ليت  استخدام املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر ا         

كأسـاس لتنفيـذ هـذه    ) ٢٠٠٢(وق اإلنـسان   مفوضية األمم املتحدة السامية حلق   هبا
منـع  مـن أجـل     وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف تعزيز جهودها         . اإلجراءات

  . ومقاضاة مرتكبيها"القرابني من األطفال"تقدمي حاالت 

 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

 ر اللجنة بالتزايد الكبري يف عدد النساء يف الربملان ويف احلقل السياسي عمومـاً             إذ تق   -٢٩
 مـن   ٤ من املـادة     ١نتيجة لعوامل من مجلتها التدابري اخلاصة املؤقتة املتخذة عمال بالفقرة           

االتفاقية، فهي تالحظ أن املستوى نفسه من التقدم مل يتحقق يف جماالت أخرى من احليـاة                
 املهنية ويف مناصب صنع القرار، وأن مثة عراقيل ال تزال حتول دون النـهوض               العامة واحلياة 

باملرأة يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك على صعيد الدوائر احلكومية واإلدارة احمللية والدبلوماسية              
 .والقضاء واإلدارة العامة، ال سيما يف املناصب العليا

ياسات مستدامة ترمي إىل تعزيز مشاركة      توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تّتبع س        -٣٠
املرأة يف صنع القرار مشاركة كاملة وقائمة على املساواة يف مجيع جماالت احلياة العامـة               

 بأن تـستعني    وتوصي أيضاً .  من شروط الدميقراطية   والسياسية واملهنية، باعتبارها شرطاً   
صادرة عن اللجنـة     ال )١٩٩٧(٢٣الدولة الطرف على حنو كامل بالتوصية العامة رقم         

واملتعلقة مبوضوع النساء يف احلياة العامة، وتدعو الدولةَ الطـرف إىل أن             ٧بشأن املادة   
 من  ١ للفقرة    يف اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، حيثما تدعو الضرورة إليها، وفقاً          متضي قدماً 

جيـل   الصادرة عن اللجنة، بقـصد التع      ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤املادة  
      مبشاركة املرأة مشاركة كاملة وقائمة على املساواة يف احلياة العامة واحليـاة الـسياسية،              

     وتوصي كذلك بتنفيذ أنشطة إلذكـاء الـوعي        . ال سيما يف املناصب العليا لصنع القرار      
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مبا تكتسيه مشاركة املرأة يف صنع القرار من أمهية للمجتمع ككل، وبتهيئة برامج حمددة              
 عن  األهداف لتدريب وتوجيه النساء املرشحات واملنتخبات لشغل مناصب عامة، فضالً         

. برامج بشأن مهارات القيادة والتفاوض موجهة للقيادات النـسائية احلاليـة والقادمـة         
لة الطرف بأن ترصد بدقة فعالية التدابري املتخذة والنتائج احملققة           الدو وتوصي اللجنة أيضاً  

  .وبأن تبلغ اللجنة هبا يف تقريرها القادم

 التعليم    

التعليم، مبا يف ذلك     اختذهتا الدولة الطرف يف جمال       تالحظ اللجنة بتقدير التدابري اليت      -٣١
يف مرحلـة الطفولـة     عامة للتعليم   اليت تكملها سياسة    االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات،     

نسبة الفتيات  ارتفاع  املبكرة وسياسة عامة للهياكل األساسية واملرافق الصحية، كما تالحظ          
. ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤٩,٨ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٤٤,٢يف املدارس االبتدائية من     

تمادات امليزانية املخصصة على    ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء نقص املعلومات املتعلقة باع         
 إزاء  ويساور اللجنـة القلـق أيـضاً      . وجه التحديد لتنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات     

 أوغنـديات  ٤املعلومات اليت تضمنتها ردود الدولة على قائمة املسائل املطروحة ومؤداها أن       
 اللجنـة   وتعرب.  يف صفوف الرجال   ١٠ من أصل    ٢ أميات مقارنة بأقل من      ١٠من أصل   

كذلك عن قلقها إزاء املواقف التقليدية اليت تعرقل تعليم الفتيات كما تعرب عن قلقها البالغ               
 يف املائة يف صفوف     ٤٦,٣    ب يف املائة مقارنة     ٥٣,٥(إزاء نسب انقطاع الفتيات عن الدراسة       

 واللجنـة   .بسبب الزواج املبكر واحلمل واملشاركة يف األعمال املرتلية وما إىل ذلك          ) الفتيان
قلقة للغاية إزاء العدد املرتفع للفتيات اللوايت يتعرضن لالعتداء اجلنسي والتحرش يف املدارس،             

وتـشري  . وإزاء العدد املرتفع للفتيات اللوايت يتعرضن للعنف اجلنسي يف طريقهن إىل املدرسة           
 النساء والفتيات   اللجنة إىل أن التعليم هو مفتاح النهوض باملرأة وأن املستوى املنخفض لتعليم           
  .يظل أحد أضخم احلواجز اليت حتول دون متتعهن الكامل حبقوقهن اإلنسانية

 من االتفاقيـة وإذكـاء      ١٠حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثاهلا للمادة           -٣٢
وهـي حتـث    . رأة لتمكني امل   من حقوق اإلنسان وأساساً    الوعي بأمهية التعليم باعتباره حقاً    

  : القيام مبا يلي على الطرفالدولة 
ضماِن املساواة يف وصول الفتيات والنساء إىل مجيع مستويات وحقـول             )أ(  

التعليم، واختاذ خطوات للتغلب على املواقف التقليدية اليت قد تعرقل يف بعض املناطق تعليم              
بقاء الفتيات والنساء، ومعاجلِة مسألة نسب انقطاع الفتيات عن الدراسة، واختاذ تدابري الست           

  ؛ الفتيات يف املدرسة
الوصول اآلمن إىل املدرسة والعـودة منـها        اختاذ التدابري الالزمة لضمان       )ب(  

 إذكاء الوعي   ، وتعزيز بأمان، وضمان وجود بيئات تعليمية آمنة وخالية من التمييز والعنف         
وتعزيز تدريبهم، وتوعية األطفال عـن طريـق         يف صفوف املسؤولني والطالب يف املدارس     
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وسائط اإلعالم ومن خالل وضع آليات لإلبالغ واملساءلة لضمان املالحقة القضائية جلميع            
  ؛ مرتكيب االعتداءات اجلنسية على فتيات املدارس

ضمان ختصيص ما يلزم من اعتمادات امليزانية لتنفيذ خمتلف املـشاريع             )ج(  
 .والربامج

  العمالة    
، الذي يعزز املساواة يف ٢٠٠٦العمالة لعام ترحب اللجنة بَسّن الدولة الطرف قانون   -٣٣

نه يرمي إىل القضاء على التمييز يف العمل وينص على املساواة يف األجـر              إالفرص من حيث    
لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز يف حق املرأة يف   . املقدم لقاء العمل املتساوي   

والفوارق الكـبرية يف    الة يف صفوف النساء،     سوق العمل، ال سيما إزاء النسبة املرتفعة للبط       
 إزاء تركّز النساء يف القطـاع       ويساورها القلق أيضاً  . والتفرقة املهنية أجور النساء والرجال،    

وإذ . غري النظامي، الذي ال يستفدن فيه من أي ضمان اجتماعي أو غريه من االسـتحقاقات         
، فهي تعرب عن قلقها من أن  يوما٦٠ًإىل   يوما٤٥ًتقر اللجنة بزيادة فترة إجازة األمومة من 

وإذ تالحظ أن   . هذا احلق ال يطبق على حنو تام يف مجيع احلاالت، ال سيما يف القطاع اخلاص              
 بشأن التحرش اجلنسي، فهي تعرب عـن قلقهـا إزاء            خاصاً قانون العمل قد ُضمِّن حكماً    

صادر مـن جانـب رب      التعريف الضيق هلذا التحرش الذي يقتصر على التحرش اجلنسي ال         
العمل أو ممثله، علما أن أرباب العمل ليسوا مطالبني باختاذ تدابري إجيابية ملنع التحرش اجلنسي               

 . عامال٢٥ًإال عندما يتجاوز عدد عماهلم 

للمـرأة يف سـوق     متكافئـة   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ضمان إتاحة فرص           -٣٤
حقيق هذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطرف على        ولت.  من االتفاقية  ١١ للمادة   العمل، وفقاً 

اختاذ تدابري فعالة يف سوق العمل النظامي من أجل القضاء على التفرقة املهنية سواء كانـت          
عمودية أو أفقية، وتضييق الفجوة يف األجور بني النساء والرجال وسدها، وتطبيـق مبـدأ               

 إىل أن وتدعو الدولةَ الطرف أيـضاً . ملاملساواة يف األجور ويف الفرص املتاحة يف سياق الع     
الـضمان  بالنساء يف هذا القطاع ضمان متتع  للقطاع غري النظامي هبدف  تنظيمياً تضع إطاراً 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تنفيذ تشريع        . االجتماعي وغريه من االستحقاقات   
لية، على إجازة مدفوعـة      للمعايري الدو  يف هذا الصدد لضمان حصول مجيع األمهات، وفقاً       

األجر، ولتحديد جزاءات وسبل انتصاف فعالة تطبق يف حالة انتهاك القوانني فيما يتـصل              
وتشجَّع الدولةُ الطرف كذلك على توسيع نطاق تعريف التحرش اجلنسي          . بإجازة األمومة 

 .العمليف مكان ال سيما  الظاهرة،للتصدي هلذه واعتماد تدابري فعلية 
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 الصحة    

مـن  النظر يف تقريرها الدوري األخـري       ترحب اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف منذ          -٣٥
اتيجية جهود لتعزيز صحة املرأة، مبا يف ذلك إعطاء األولوية لصحة األم يف اخلطـة االسـتر               

يف صـفوف   وحاالت االعـتالل    طريق للحد من الوفيات     لقطاع الصحة، ووضع خارطة     
األطفال الذين يتوفون قبل بلوغ عيد ميالدهم       فاض عدد   كما ترحب باخن  األمهات واملواليد،   

لكن اللجنة تالحـظ بقلـق أن       .  يف األلف خالل الفترة نفسها      طفالً ٧٥ إىل   ٨٨األول من   
كـل  ل حاالت وفـاة   ٥٠٥من  (نسبة الوفيات النفاسية تظل عالية جدا رغم تراجع طفيف          

، )٢٠٠٦يف عام   دة  وال ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل  ٤٣٥ إىل   ٢٠٠١عام  والدة يف    ١٠٠ ٠٠٠
 إزاء  ويساور اللجنة القلق أيـضاً    .  هلذه الوفيات   رئيسياً  أن اإلجهاض السِّري يظل سبباً     علماً

املراهقات، واإلمكانات احملدودة املتاحة لوصول     يف صفوف   مل  احلالعدد املرتفع جدا حلاالت     
املناطق الريفية، وإزاء النساء إىل خدمات جيدة يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية، ال سيما يف 

 للوقاية من احلمل     كافياً عدم كفاية الربامج القائمة للتعليم اجلنسي ورمبا عدم إيالئها اهتماماً         
ويساور اللجنة القلق كذلك من     . املبكر وملكافحة اإلصابة بأمراض منقولة باالتصال اجلنسي      

طان عنق الرحم ال ُيجرى      يف املائة من النساء املصابات بسر      ٨٠أن تشخيص املرض يف حالة      
إال يف مرحلة متقدمة من الداء، مما جيعل منه السبب األول للوفيات النامجة عن الـسرطان يف        

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص املعلومات املقدمة بـشأن الـصحة              . البلد
 .العقلية للنساء

 وصـول  فرص   ري الالزمة لزيادة  تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إىل اختاذ مجيع التداب         -٣٦
مبا أوردتـه اللجنـة يف       عمالًالصحة،  ذات الصلة ب   الرعاية الصحية واخلدمات     إىلاملرأة  
وهي تشجع الدولةَ الطرف على تعزيز جهودها . ١٢ بشأن املادة ٢٤العامة رقم  تهاتوصي

دد من أجل تقليص حدوث الوفيات النفاسية ووفيات الرضع وإذكاء الوعي يف هذا الص            
وزيادة فرص وصول املرأة إىل مرافق الرعاية الصحية واملساعدة الطبية املقدمة من عاملني             

 على تعزيز وتوسيع  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً    .  الريفية مدربني، ال سيما يف املناطق    
جهودها املبذولة من أجل زيادة املعرفة بوسائل منع احلمل امليسرة وبسبل الوصول إليها              

يع أحناء البلد، ولضمان أال تواجه املرأة يف املناطق الريفية عراقيل يف الوصـول إىل               يف مج 
 بأن يعزَّز التعليم اجلنسي     وهي توصي أيضاً  . املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة    

على نطاق واسع وأن يوجَّه إىل الفتيات والفتيان من املراهقني، مع إيالء اهتمام خاص ملنع        
ملبكر وملكافحة اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فـريوس          احلمل ا 

 الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرهـا         وتدعو اللجنة أيضاً  . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
الدوري املقبل معلومات حمدَّثة عن التدابري املتخذة ملكافحـة سـرطان عنـق الـرحم،               

 .العقلية للمرأة وفرص وصوهلا إىل خدمات الصحة العقليةومعلومات عن حالة الصحة 
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

الدولة الطرف للوقايـة  اختذهتا  إذ تقر اللجنة باملعلومات املقدمة بشأن مبادرات شىت           -٣٧
اإليدز ومكافحته، مبا يف ذلك اخلطة االستراتيجية       )/الفريوس(من فريوس نقص املناعة البشرية      

     ، فهي تالحظ بقلق بالغ أن الدولة الطـرف         ٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٧/٢٠٠٨الوطنية للفترة   
 يف هذا الصدد وأن النساء والفتيات يصنب على حنو غري متناسـب     خطرياً ال تزال تواجه وباءً   

أعلى من نـسبة اإلصـابة يف       )  يف املائة  ٨(بالفريوس، حيث إن نسب اإلصابة يف صفوفهن        
وتعرب اللجنة يف هذا الصدد عن قلقهـا مـن أن النـساء             ). املائة يف   ٥(صفوف الرجال   

 بصفة خاصة لإلصابة بسبب قواعد مرتبطة بنوع اجلنس، وأن استمرار           نوالفتيات قد يتعرض  
وجود عالقات قائمة على قوة غري متكافئة بني الرجل واملرأة والوضع الدوين للمرأة والفتيات              

مة ممارسات جنسية مأمونة وقد يزيد من ضـعفهن إزاء  قد يعرقل قدرهتن التفاوضية بشأن إقا    
اإليـدز  / من أن مشروع السياسة العامة الوطنية املتعلقة بالفريوس        واللجنة قلقة أيضاً  . اإلصابة

 .اإليدز ومكافحته مل يعتمدا بعد/ومشروع قانون الوقاية من الفريوس

اسة العامة الوطنيـة    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التعجيل باعتماد السي          -٣٨
اإليدز ومشروع قانون الوقاية من فـريوس نقـص         /املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية    

 بأن تتخذ الدولة الطرف تـدابري       وتوصي اللجنة أيضاً  . اإليدز ومكافحته /املناعة البشرية 
عن  اإليدز على النساء والفتيات، فضالً    /متواصلة ومستدامة ملعاجلة مسألة تأثري الفريوس     

وحتث الدولةَ الطرف على زيادة تركيزها على متكني املرأة،         . تبعاته االجتماعية واألسرية  
،  وجليـاً   واضـحاً   جنسانياً اإليدز منظوراً /وتضمني سياساهتا وبراجمها املتعلقة بالفريوس    

وتشجَّع الدولةُ الطـرف    . وتعزيز دور الرجل يف مجيع التدابري ذات الصلة هبذا املوضوع         
احلكوميني إلذكـاء   املوظفني  م محالت يف مجيع أرجاء البلد ومحالت تستهدف         على تنظي 

الوعي مبسائل الوقاية واحلماية واحلفاظ على السرية هبدف إشاعة واعتماد ُنُهج موجهـة             
ُتضمِّن تقريرها الـدوري    وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن      . لقطاعات حكومية متعددة  

العراقيل اليت تواجهها والنتائج    عن  تخذة يف هذا الصدد و    التدابري امل القادم معلومات عن    
 .اليت حتققها

 التمكني االقتصادي للمرأة    

               رغم وجود خطة وضـعتها الدولـة الطـرف هـي خطـة التنميـة الوطنيـة                   -٣٩
 يف املائة يف    ٣١ يف املائة إىل     ٥٦وتقليص الفقر من    ) ٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠١٠/٢٠١١ الفترة(

كنتيجة لعوامل منها اخلطة السابقة املسماة خطة العمل من أجل القضاء علـى             ،  ٢٠٠٦عام  
 يف املائة من سكان أوغندا ال يزالون يعيشون حتت          ٣١الفقر، تعرب اللجنة عن قلقها من أن        

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن األسر اليت تعيلها         . مستوى خط الفقر، ومعظمهم من النساء     
. متناسبة يف فئة األسر اليت تعاين فقرا مزمنا أو اليت ترتلق حنـو الفقـر             امرأة ممثلةٌ بصورة غري     
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 من أن دراسات حبثية تشري إىل أن النساء يواجهن معوقـات            وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً    
صعبة تشمل حمدودية الوصول إىل عوامل اإلنتاج الرئيسية، من قبيل األراضي ورأس املـال              

قدرهتن على تنظيم  عن عدة عراقيل قانونية وإدارية حتد من وتسهيالت التمويل الصغري، فضالً
 .‘الباتوا‘ بقلق حالة التهميش الكبري الذي تعيشه نساء وتالحظ اللجنة أيضاً. املشاريع احلرة

تنفيذ بـرامج   جهودها يف جمال    حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تكثيف          -٤٠
نساين يف املناطق الريفية واحلضرية، وعلى إيالء       للحد من الفقر والتنمية مراعية للبعد اجل      

 تأكيد توصيتها   وتعيد اللجنة أيضاً  .  عند وضع هذه الربامج    ‘الباتوا‘اهتمام خاص لنساء    
اليت تدعو الدولة الطرف إىل مواصلة وضع سياسات حمددة األهداف وإحداث خدمات            

 .دعم توجههما للنساء هبدف ختفيف وطأة الفقر واحلد منه

 رأة الريفيةامل    

لنساء يف الريف واملنـاطق     تعيد اللجنة تأكيد قلقها إزاء وضع احلرمان اليت تعيشه ا           -٤١
، وهو وضع من مساته الفقر واألميـة وصـعوبة          )اللوايت يشكلن أغلبية نساء أوغندا    ( النائية

الوصول إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية ونقص املشاركة يف عمليات صنع القرار علـى             
 عن قلقها من تـسبب األعـراف واملمارسـات          وتعرب اللجنة جمدداً  .  اجملتمع احمللي  صعيد

التقليدية، السائدة يف املناطق الريفية، يف حرمان املرأة من اإلرث أو من اكتساب ملكية أراض  
 .كاتلوغري ذلك من املمت

ـ     -٤٢ رأة يف تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ التدابري الالزمة لزيادة مـشاركة امل
وضع وتنفيذ خطط التنمية احمللية وتعزيز تلك املشاركة، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات            

، عن طريق ضمان مشاركتهن يف عمليات       املرأة الريفية، ال سيما النساء اللوايت ُيِعلْن أسراً       
صنع القرار وتعزيز وصوهلن إىل اخلدمات الصحية والتعليم وامليـاه الـصاحلة واملرافـق              

 علـى   وحتث اللجنة الدولة أيـضاً    . ية واألراضي اخلصبة واملشاريع املدرة للدخل     الصح
 وحتثها أيضاً . القضاء على مجيع أشكال التمييز املتعلقة بامللكية وتقاسم األراضي وتوارثها         

على اعتماد تدابري ملعاجلة مسألة األعراف واملمارسات التقليدية الـسلبية، ال سـيما يف              
 .اليت تؤثر على متتع املرأة التام باحلق يف امللكيةاملناطق الريفية، 

  امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية    
اللجنة عـن    وتعرب   .ُيساور اللجنة بالغ القلق إزاء جترمي العالقات املثلية يف أوغندا           -٤٣

بـدافع  النساء للتحرش والتعنيف واجلرائم     إزاء ما أوردته التقارير من تعرض       أيضاً  بالغ قلقها   
وتعرب اللجنـة   .  وهويتهن اجلنسية  تحريض على الكراهية بسبب ميلهن اجلنسي     الاهية و الكر

عن قلقها كذلك إزاء تعرض هذه الفئة للتمييز يف العمل والرعاية الصحية والتعليم وغري ذلك               
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 عن ذلك، تالحظ اللجنة بقلق اقتراح عضو مستقل مـشروَع قـانون             وفضالً. من اجملاالت 
أنه أن يؤدي إىل تعريض النساء ملزيد من التمييز على أسـاس ميلـهن              ملكافحة املثلية من ش   

 .  وهويتهن اجلنسيةاجلنسي

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي محاية فعالة من العنف والتمييز املمارَسْين على               -٤٤
، وخباصة عن طريق َسـّن تـشريع شـامل     وهويتهن اجلنسية النساء بسبب ميلهن اجلنسي   

 كانت أسبابه، مبا يف ذلك      ييز ينص على حظر شىت أشكال التمييز ضد املرأة أياً         ملكافحة التم 
ولتحقيق هذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطرف       . اجلنسيةواهلوية   على أساس امليل اجلنسي   

 وحتث اللجنة أيـضاً   . على معارضة مشروع قانون مكافحة املثلية الذي قدمه عضو مستقل         
له النساء بسبب ميلهن     جهودها ملكافحة التمييز الذي تتعرض       الدولةَ الطرف على تكثيف   
ال سيما عن طريق تنظيم محلة للتوعية موجهة إىل اجلمهور العام،           اجلنسي وهويتهن اجلنسية،    

  . واجلهات الفاعلة األخرىإنفاذ القانون ملوظفي وإتاحة تدريب مناسب 

 النساء املسنات والنساء ذوات اإلعاقة    

اللجنة اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك اعتماد سياسة عامة وطنيـة بـشأن             إذ تالحظ     -٤٥
ملـسنات والنـساء ذوات   حالة الضعف اليت تعيشها ا الشيخوخة، فهي تعرب عن قلقها إزاء       

وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء احلالة االجتماعية لتلك النساء، ال سيما             . اإلعاقة
        عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن النـساء ذوات اإلعاقـة،            اًوتعرب اللجنة أيض  . إزاء فقرهن 

ال سيما يف مشال أوغندا، يواجهن الوصم والعزلة والعنف اجلنساين وعراقيـل حتـول دون               
وتشعر اللجنة باالنشغال أيضاً من عدم وجود أي إجراءات هتـدف إىل    . وصوهلن إىل العدالة  

تها وإىل إعمال حقوقهن املتعلقة بالصحة اجلنـسية        تعزيز حقوق النساء ذوات اإلعاقة ومحاي     
وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن املسنات والنساء ذوات اإلعاقـة             . واإلجنابية

 ما يعانني من أشكال متعددة من التمييز، ال سيما فيما يتعلق بالوصـول إىل التعلـيم                 كثرياً
 .عدالةوالعمل والرعاية الصحية واحلماية من العنف وال

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إيالء اهتمام خاص للحالـة اهلـشة للمـسنات             -٤٦
والنساء ذوات اإلعاقة، واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة الوصم والتمييـز اللـذين             

وحتث . ، سواء من جانب جهات خاصة أو يف سياق برامج حكوميةةتتعرض هلما هذه الفئ
ى اعتماد برامج خاصة لتخفيف الفقر يف صفوف هاته الشرحية          اللجنة الدولة الطرف عل   

من النساء، عن طريق تدابري منها اعتماد نظام معاشات شامل غري قائم على االشتراك يف               
اً إطار استراتيجية عامة توسع نطاق تدابري احلماية االجتماعية لتشمل خمتلف الفئات، وفق           

 على منع العنـف     ث اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضاً    وحت. خطة التنمية الوطنية  ملا هو وارد يف     
اجلنساين املرتكب يف حق مجيع النساء، مبن فيهن النساء ذوات اإلعاقة، وعلى التحقيق يف              

 اختاذ تدابري فعالة لضمان متكن املـسنات        وينبغي أيضاً . حاالته ومالحقة مرتكبيه قضائياً   
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العمل والتعلـيم،    وبدون متييز إىل     والنساء ذوات اإلعاقة من الوصول على قدم املساواة       
الصحية، مبا فيها الصحة اإلجنابية وخدمات إعادة التأهيل        حسب االقتضاء، وإىل الرعاية     

، فضالً عـن    واخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية، وإىل اخلدمات االجتماعية        
 الدولة الطـرف أن     وتطلب اللجنة إىل  . التمتع باحلماية من العنف والوصول إىل العدالة      

تقدم يف تقريرها الدوري املقبل مزيدا من املعلومات، مبـا يف ذلـك بيانـات مـصنفة                 
 .ومعلومات عن برامج وإجنازات حمددة، تتناول فيها حالة املسنات والنساء ذوات اإلعاقة

 الزواج والعالقات األسرية    

وإذ .  يف الدولـة الطـرف     يساور اللجنة القلق إزاء تعدد أنظمة الزواج املعمول هبا          -٤٧
تالحظ أن احملكمة الدستورية قد أعلنت أن بعض جوانب التشريع احلـايل الـساري علـى     

 قـانون    حق املرأة، وإذ تشري إىل مـشروع       الطالق غري دستورية ألهنا تنطوي على متييز يف       
الزواج والطالق، ومشروع قانون األحوال الشخصية للمسلمني، فهي تعرب عن قلقها مـن          

ومن وجود ثغرات يف القوانني اليت حتكم الزواج وحقوق امللكيـة            القانونني مل ُيسنَّا بعد      أنّ
 إزاء العـدد الكـبري      وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً    . واملرياث والطالق واألسرة بصفة عامة    

 ويف هـذا الـصدد،      .للزجيات املبكرة يف صفوف الفتيات واستمرار تعدد الزوجات يف البلد         
 باالنشغال ألن مشروع قانون الزواج والطالق، بصيغته احلالية، ال جيّرم تعـّدد             تشعر اللجنة 

 ".اهلدّية"الزوجات وما زال جييز دفع مثن العروس حتت ستار 

      حتث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قانوهنا املدين والـديين والعـريف مـع                -٤٨
انوين يف جمـال الـزواج والعالقـات         من االتفاقية وعلى استكمال إصالحها الق      ١٦املادة  

 من االتفاقية يف غـضون      ١٦ و ١٥األسرية من أجل جعل إطارها التشريعي ممتثال للمادتني         
الصيغة الراهنة من   مراجعة  ولتحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل         . أجل حمدد 

ني وتعديلهما  مشروع قانون الزواج والطالق ومشروع قانون األحوال الشخصية للمسلم        
وتدعو اللجنة الدولة الطرف    .  االقتضاء لضمان عدم انطوائهما على متييز يف حق املرأة         دعن

ا تدعو إليه التوصية العامة     مل  إىل تنفيذ تدابري ترمي إىل القضاء على تعدد الزوجات وفقاً          أيضاً
ألسـرية،  الصادرة عن اللجنة بشأن املساواة يف الزواج ويف العالقات ا         ) ١٩٩٤(٢١رقم  

 .وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة املمارسة املتمثلة يف الزواج املبكر

 الربوتوكول االختياري    

إذ ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري للميثـاق             -٤٩
ومؤداه األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املتعلق حبقوق املرأة، وإذ تشري إىل بيان الوفد 

أنه جيري النظر حاليا يف التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية، تـدعو اللجنـةُ        
 .الدولةَ الطرف إىل اإلسراع جبهودها من أجل التصديق على الربوتوكول االختياري
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 ٢٠ من املادة ١الفقرة     

 ١قرة  تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تقبل يف أسرع وقت ممكن تعديل الف              -٥٠
 . من االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠من املادة 

 إعالن ومنهاج عمل بيجني    

حتث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستعني على أمت وجـه، يف سـياق وفائهـا                  -٥١
بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقية،           

 .لة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا الصددوتطلب إىل الدو

 األهداف اإلمنائية لأللفية    

تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية هو أمر ضروري لتحقيق              -٥٢
وتدعو إىل اعتماد منظور جنساين واألخذ على حنـو واضـح           . األهداف اإلمنائية لأللفية  

فاقية يف مجيع جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل            بأحكام االت 
 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

 النشر    

على نطاق واسـع حـىت      أوغندا  هذه املالحظات اخلتامية يف     نشر  تطلب اللجنة     -٥٣
ن والساسة والربملانيون واملنظمات النـسائية      يكون الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميو     

اليت اختذت لضمان املـساواة القانونيـة   علم باخلطوات ومنظمات حقوق اإلنسان، على    
وتوصـي  . التدابري األخرى الالزم اختاذها يف هذا الـصدد    ب و ،والفعلية بني الرجل واملرأة   

لدولةُ الطرف علـى تنظـيم      وُتشجَّع ا . اللجنة بأن يشمل التعميم اجملتمعات احمللية أيضا      
.  موضع التنفيـذ   هذه املالحظات وضع  سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف        

العامـة للجنـة، وإعـالن    نشر التوصيات أن تواصل  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      
ة املعقودومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة           

املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف القـرن         : ٢٠٠٠املرأة عام   " بشأن موضوع 
 املنظمات النسائية ومنظمـات      صعيد على سيما ، ال "اسع على نطاق و   احلادي والعشرين 
 .حقوق اإلنسان

 التصديق على املعاهدات األخرى    

التسعة الدوليـة   تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك             -٥٤
ت األساسـية يف  الرئيسية حلقوق اإلنسان أن يعزز متتع النساء حبقوقهن اإلنسانية وباحلريا   
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ولذلك تشجع اللجنة حكومة أوغندا على النظر يف التصديق على          . )١(مجيع جوانب احلياة  
املعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن      

 .الختفاء القسريا

 متابعة املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عن               -٥٥
 . أعاله)ب(٣٢و) أ(١٢اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

 )٢(املساعدة التقنية    

اعدة التقنيـة يف وضـع وتنفيـذ     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعني باملس        -٥٦
وتدعو اللجنـة   . برنامج شامل يرمي إىل تنفيذ التوصيات الواردة أعاله واالتفاقية ككل         

 الدولةَ الطرف إىل مواصلة توطيد تعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة             أيضاً
األمـم املتحـدة   وق وصندملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،          

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان،           اإلمنائي للمرأة،   
 حلقـوق اإلنـسان، وشـعبة       الـسامية  ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة     

اإلحصاءات وشعبة النهوض باملرأة التابعتان إلدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة           
 .عامةباألمانة ال

 إعداد التقرير املقبل    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع الـوزارات واألجهـزة          -٥٧
احلكومية مشاركة واسعة يف إعداد تقريرها املقبل، وأن تستشري خالل تلك املرحلة طائفة             

 .واسعة من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان 

لة الطرف الرد يف التقرير الدوري املقبل الذي سـتقدمه          وتطلب اللجنة إىل الدو     -٥٨
 من االتفاقية على دواعي القلق املعرب عنـها يف هـذه املالحظـات              ١٨مبوجب املادة   

__________ 

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             العهد   )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

أو لعقوبة القاسية أو الالإنـسانية  ن ضروب املعاملة أو ا   ريه م واتفاقية مناهضة التعذيب وغ   التمييز ضد املرأة؛    
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
للمرأة وشـعبة النـهوض   اإلمنائي ، سيصبح كل من صندوق األمم املتحدة ٢٠١١يناير /لثاين كانون ا  ١يف   )٢(

باملرأة جزءاً من جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، الذي أُحِدث مؤخراً؛ انظـر                 
 .٦٤/٢٨٩قرار اجلمعية العامة 
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تـشرين  وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري الثـامن يف             . اخلتامية
 .٢٠١٤أكتوبر /األول

ىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير   الطرف إ الدولةَ وتدعو اللجنةُ   -٥٩
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة             
أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت أقرت يف االجتماع اخلامس املشترك            

 HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /نبني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، يف حزيرا       
 اتباع املبادئ التوجيهية لتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينـها، الـيت            وجيب). Corr.1و

، اجلـزء  A/63/38 (٢٠٠٨ينـاير  /اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني، يف كانون الثـاين      
. يقة أساسية موحدة   مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وث      باالقتران )األول، املرفق األول  

ل هذه املبادئ جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجـب اتفاقيـة             وتشكّ
وينبغي أال تتجاوز الوثيقة اخلاصة باملعاهـدة    . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  .فحة ص٨٠ صفحة، يف حني ينبغي أال تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة ٤٠
        


