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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونالسابعةالدورة 
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

  ا يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيم    

  أوغندا    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس               

  ).CEDAW/C/UGA/7(والسادس والسابع ألوغندا 

  نبذة عامة    
ـ  من التقرير، أجريت مشاورات مـع        ١٢ الفقرة   استناداً إىل   -١ ـ وزارات احلكوم ال ة ي
يرجى تقدمي مزيد مـن  . ملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة عند إعداد التقرير     وا

عن الوزارات واملؤسسات احلكومية    معلومات  املعلومات عن عملية إعداد التقرير مبا يف ذلك         
اليت اشتركت يف إعداد هذا التقرير وعما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وأحالته إىل               

يرجى تقدمي معلومات عن طبيعة ومدى مشاركة املنظمات غري احلكومية وال سيما            . نالربملا
 ما إذا كان قد مت ترمجـة املالحظـات          بيانيرجى أيضاً   . ، يف هذه العملية   النسائيةنظمات  امل

اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري الثالث ألوغندا إىل أهـم اللغـات                
 تعميمها واجلهات اليت ُعممت عليها بغية إعالم شعب أوغندا وال سيما            يف جرى وكاحمللية  

موظفي احلكومة والسياسيني باخلطوات الواجب اختاذها لضمان املساواة بني املرأة والرجـل            
  .حبكم القانون والواقع

 من التقرير إىل أن الدولة الطرف أعدت بيانات مصنفة حسب نوع            ٣٨تشري الفقرة     -٢
يرجى تقـدمي   . يف ميادين الصحة، والتعليم، واحلصول على املوارد اإلنتاجية والعمالة        اجلنس  

 CEDAW/C/UGA/Q/7  األمم املتحدة 
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معلومات مستوفاة عن البيانات اإلحصائية املصنفة حسب نوع اجلنس واملتعلقـة باجملـاالت        
ويرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة لإلسراع بعمليـة مجـع          . الرئيسية لالتفاقية وأحكامها  

ا بشكل منتظم، والوقوف على الوضع احلقيقي للنساء املنتميات إىل الفئـات        البيانات وحتليله 
  .احملرومة، وال سيما الريفيات واملسنات وذوات اإلعاقة والالجئات

  لالتفاقية الوضع القانوين واإلطار التشريعي واملؤسسي    
جعلـها  يرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة إلدماج االتفاقية يف القانون الداخلي و            -٣

 ما إذا كان تعريف التمييز يف دستور الدولة الطـرف           بيانويرجى  . مطبقة يف احملاكم الوطنية   
، وما إذا كان ميتد ليشمل أفعال التمييز من         ١يشمل التمييز املباشر وغري املباشر، طبقاً للمادة        

 ، وما إذا كان يتـضمن ممارسـة       ٢جانب جهات فاعلة عامة وخاصة، عمالً بأحكام املادة         
  .العنف القائم على اجلنس ضد املرأة

 من التقرير إىل أن احملاكم الدستورية أعلنت أن بعـض األحكـام             ٢٣تشري املادة     -٤
 غـري   أحكـام هـي   ) الزنا( الطالق واإلرث ويف القانون اجلنائي       بشأنيف القانون   الواردة  
 بالزنا والطالق ستدرج  من التقرير إىل أن األحكام املعدلة املتعلقة ٢٤وتشري الفقرة   . دستورية

يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة        . يف مشروع القانون املتعلق بالعالقات العائلية     
وفضالً عن ذلـك،    . إلصدار هذا املشروع بقانون يف شكل قانون وأسباب التأخر يف ذلك          

ئم اجلنسية  يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة إلصدار املشروع بقانون املتعلق باجلرا          
  .يف شكل قانون

 من التقرير إىل أنه على الرغم من اخلطوات اليت اختـذهتا الدولـة              ٣٤وتشري الفقرة     -٥
الطرف لتيسري حتسني وصول املرأة إىل املعلومات بشأن حقوقها الدستورية من خالل أمـور              

بعـض  منها إنشاء مجاعات العمل التطوعي ومكاتب حقوق اإلنسان يف املقاطعات، تواجه            
 حقوقهن وهذه التحديات تشمل مستويات الفقر املرتفعة،        إعمالالنساء حتديات متنعهن من     

ومعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة املنخفضة، واملمارسات الثقافية السلبية ونقـاط الـضعف            
يرجى تقدمي معلومات وبيانات مصنفة حبـسب نـوع         . املؤسسية يف وكاالت إنفاذ القانون    

 التدابري املتخـذة حملاولـة      وتلخيص اليت تواجه حتديات خطرية      النسائية الفئة   اجلنس عن هذه  
  .وإعماهلا ومساعدهتن على الوصول إىل حقوقهن فيهنالوصول إليهن لبث الوعي 

وأشري أيضاً إىل إنـشاء     .  من التقرير إىل إنشاء جلنة تكافؤ الفرص       ٢٢وتشري الفقرة     -٦
ـ          ٢٠٠٠ث للدولـة الطـرف، املقـدم يف عـام           هذه اللجنة يف التقريـر الـدوري الثال

)CEDAW/C/UGA/3 .(          يرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن اخلطوات املتخذة لكي تبدأ هذه
أية بيانات أو إحـصائيات أو حـاالت   يرجى تقدمي  بالفعل فإن كانت عاملةاللجنة عملها،   
  .قامت مبعاجلتها
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   باملرأةللنهوضاآللية الوطنية     
ومات مستوفاة عن الوزارة املعنية بنوع اجلنس والعمـل والتنميـة           يرجى تقدمي معل    -٧

اليت متس املرأة  تقدمي املشورة بشأن اآلثار      اليت ختوهلا االجتماعية مبا يف ذلك مواردها وسلطتها       
، ورصد وضع املرأة بصورة شاملة واملساعدة يف صياغة         كافة سياسات احلكومة  املترتبة على   و

  .راتيجيات وتدابري للقضاء على التمييز بشكل فعالسياسات جديدة وتطبيق است
ويشري التقرير إىل اعتماد أول خطة عمل وطنية لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع   -٨

وكذلك خطة العمل الوطنيـة  ) ٢٨الفقرة  (٢٠١٠-٢٠٠٧أشكال التمييز ضد املرأة للفترة      
خطيت  تقدمي معلومات عن تقييم      يرجى). ٤٧الفقرة   (٢٠١٠-٢٠٠٦املتعلقة باملرأة للفترة    

، وكذلك أثرمها فيما يتعلق باإلعمال العملي للمساواة بني املرأة والرجل يف مجيع      العمل هاتني 
  .اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
 اجلنـسانية  يقدم التقرير استعراضاً للتقدم احملرز يف القضاء على القوالـب النمطيـة       -٩
 التدابري املتخذة لتغيري األمناط االجتماعية والثقافيـة الـيت          بلورةيرجى  ). ٦٩-٦٣الفقرات  (

، مبا يف ذلك من خالل تصوير املرأة يف          املرأة دونيةتؤدي إىل القوالب النمطية أو تعزيز فكرة        
  . أثر هذه التدابريأيضاً بيانيرجى . وسائط اإلعالم

ن التقرير، مت صياغة قانون مقترح وتقدميه إىل الربملـان بـشأن             م ١٧٥وفقاً للفقرة     -١٠
 مشروع القانون مبا يف ذلـك       شرحيرجى التوسع يف    . حظر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى    

، قضائياً، ومحاية الضحايا، واإلطار الزمين لدخول مشروع القـانون          اجلناةيتعلق مبالحقة    ما
 املرأة اليت   تنظم لفائدة مات عن أية دورات تدريبية مهنية       يرجى أيضاً تقدمي معلو   . حيز النفاذ 

  . مدرة للدخلة بديلةمتارس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى بغية إجياد أنشط
يرجى تقدمي معلومات عن املمارسة التقليدية املتمثلة يف تقدمي األطفـال كقـرابني،               -١١
 بيـان أسـباب   يرجى التوسع يف    و . أي تشريع جيرم هذه املمارسة     وعنسيما الفتيات،    وال

أثر املبـادرات والـربامج     واستمرار أية ممارسات تقليدية مؤذية، مبا يف ذلك الزواج املبكر،           
  . الرامية إىل القضاء على مثل هذه املمارسات الضارةالقائمة

  العنف املمارس ضد املرأة    
عى إىل جترمي خمتلـف      العنف املرتيل يس    ملكافحة يشري التقرير إىل أن مشروع قانون       -١٢

 هذا املشروع بقانون، مبـا يف       شرحيرجى التوسع يف    ). ١٦٨الفقرة  (أشكال العنف املرتيل    
ذلك اإلشارة إىل أشكال العنف اليت ستكون مشمولة هبذا القانون واجلزاءات اليت تقابلـها،              

امـة  وفضالً عن ذلك، ومع مراعاة التوصـية الع       . واإلطار الزمين إلصداره يف شكل قانون     
، يرجى تقدمي وصف للخطوات املتخذة لوضع استراتيجية شاملة      الصادرة عن اللجنة   ١٩ رقم
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ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة ، مبا يف ذلك مالحقة مرتكيب هذه األفعال، قـضائياً،   
مثل (وتقدمي مساعدة إىل الضحايا وتنفيذ برامج لبناء القدرات وبث الوعي يف خمتلف الفئات              

وكـذلك  ) ة واحملامون والعاملون الصحيون والعاملون االجتماعيون وهيئة القـضاء        الشرط
  .اجلمهور بشكل عام

 يسلم  ٢٠٠٤ إىل أن مشروع قانون اجلرائم اجلنسية لعام         )٢٠الفقرة  (يشري التقرير     -١٣
بأن االعتداء اجلنسي يف إطار الزواج هو جرمية جنائية كما ينص على تعويض ومحاية ضحايا               

 ٢٠٠٢وأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة املعتمـدة يف عـام            . داء اجلنسي االعت
 بيانيرجى  ). ١٣٠، الفقرة   A/57/38(التعجيل بإصدار مشروع قانون بشأن اجلرائم اجلنسية        ب

 أسباب التـأخر يف     وذكراإلطار الزمين احملدد إلصدار هذا املرسوم بقانون يف شكل قانون،           
 هذا املشروع بقانون، مبا يف ذلك أشكال العنف اليت يغطيها،           شرح يف   يرجى التوسع . ذلك

يرجى اإلشارة إىل أية تدابري تتخـذ لتحـسني         . اغتصاب البغايا  تشملوال سيما إذا كانت     
 يف شـكل قـانون   وصول املرأة ضحية العنف اجلنسي إىل القضاء وذلك حىت قبل أن يصدر        

  .املشروع بقانون املشار إليه
اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقها ألن العديـد مـن النـساء              أعربت    -١٤

والفتيات يف مناطق الرتاع تقعن ضحية العنف مبا يف ذلـك االختطـاف والـرق اجلنـسي          
)A/57/38   إىل أن حاالت العنف اجلنسي القائم      ) ١٧٣الفقرة  (ويشري التقرير   ). ١٥٥، الفقرة

 احلالة الراهنـة    بيانيرجى التوسع يف    . تزال مرتفعة للغاية  على نوع اجلنس يف هذه املناطق ال        
  .واجلهود املبذولة حلماية املرأة والفتيات يف مناطق الرتاع من مجيع أشكال العنف

   البغاءألغراضاالجتار واالستغالل     
ومع ذلك، . إىل أن البلد ال ميلك حالياً قانوناً بشأن االجتار) ٨٠الفقرة (يشري التقرير   -١٥
يرجى تقدمي معلومات مـستوفاة     . رض مشروع قانون منع االجتار باألشخاص على الربملان       ُع

يرجى أيـضاً   . عن حالة املشروع بقانون هذا واإلطار الزمين احملدد إلصداره يف شكل قانون           
.  ما إذا كان قد مت إنشاء وكالة تنسيق تتناول قضايا االجتار أو ما إذا كان يزمع إنشاؤها                 بيان

 االجتـار   ضحايايف حال توفرها، عن عدد النساء والفتيات         دمي معلومات إحصائية،  يرجى تق 
  .ألغراض االستغالل اجلنسي واالقتصادي

 االستغالل اجلنسي   تزايدأعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقها إزاء            -١٦
إىل أن هناك عدداً من    ) ٧٥الفقرة  (ويشري التقرير   ). ١٤٥، الفقرة   A/57/38(للنساء والفتيات   

 البغاء، وهي   الالئي يتعاطني املبادرات اليت تركز على إجياد أنشطة بديلة لتوليد الدخل للنساء           
يرجى تقدمي معلومات إحصائية، يف     . أنشطة تقوم هبا بالدرجة األوىل منظمات اجملتمع املدين       

 التـدابري   توضـيح وسع يف   حال توفرها، عن عدد النساء والفتيات الاليت متارسن البغاء والت         



CEDAW/C/UGA/Q/7 

5 GE.10-41654 

املعتمدة ملنع ومعاقبة االستغالل ألغراض البغاء، وكذلك التدابري املتخذة إلعادة تأهيل املـرأة             
  .اليت ترغب يف ترك البغاء وتقدمي الدعم هلا إلدماجها يف اجملتمع

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
أنه على الرغم من أن مشاركة املرأة يف        ) ٨٥الفقرة  ( يف التقرير    الوارديبني اجلدول     -١٧

هـي  )  يف املائـة ٣٨بنـسبة   ( العلياويف وظائف اخلدمة املدنية)  يف املائة٣٠بنسبة (الربملان  
 يف املائة، ومتثيلها يف احلكومة      ١٩مشاركة عالية، فإن املرأة غري ممثلة يف الوزارات إال بنسبة           

 منصب رئيس املقاطعة ونواب     ويشغلن يف املائة    ١,٤ية حيث ال يتجاوز     احمللية منخفض للغا  
 ما إذا كان قد مت تقدير فعالية التدابري املتخذة لزيادة مشاركة املـرأة يف               بيانيرجى  . الرئيس

يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أية تدابري حمددة تتخـذ أو يزمـع             . احلياة العامة والسياسية  
  .حصص املنخفضة للغاية على املستوى احمللي مثل، وضع نظام  املرأةة مشاركةداختاذها لزيا

  التعليم    
يشري التقرير إىل أن ارتفاع معدل انقطاع البنات عن الدراسة يرجع إىل عدد مـن                 -١٨

األسباب منها، يف مجلة أمور، الزواج املبكر، واحلمل، وعدم وجود مرافق تصحاح مراعيـة              
ارس، واملعاملة التفضيلية للبنني على البنات يف احلـصول علـى           للفوارق بني اجلنسني يف املد    

كمـا يـشري التقريـر إىل    ). ١١٧الفقرة (التعليم، واملسؤوليات العائلية، والتحرش اجلنسي      
الفقـرة  ( الوطنية لتعليم الطفل الرامية إىل حتسني استبقاء الطفـل يف املدرسـة              االستراتيجية

 تتصدى جلميع األسباب املشار إليها أعاله الستراتيجيةا ما إذا كانت هذه بيانيرجى ). ١١٩
املتعلقة بانقطاع البنات عن الدراسة، ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كان قد مت تقييم فعالية هذه                

وفضالً عن ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة أو املزمـع         . االستراتيجية
كمـا  . لثانوي والعايل، وال سيما يف املناطق الريفية      اختاذها لزيادة عدد الطالبات يف التعليم ا      

  .يرجى تقدمي معلومات عن توفر التوجه الوظيفي واملهين للفتيات
إىل أن وزارة التعليم بصدد إعداد كتيب إلرشـاد   ) ٦٧-٦٥الفقرات  (يشري التقرير     -١٩

 اجلنسني وإىل أن    لفروق بني ا تراعى فيها مدرسي املدارس االبتدائية عن كيفية هتيئة بيئة تعلم         
.  حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائيـة      بشأنجلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا وضعت كتاباً        

يرجى تقدمي معلومات عن أثر التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بالقـضاء علـى               
 املدرسـية   أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف الكتـب واملنـاهج        املتعلقة ب املفاهيم النمطية   
  .وتدريب املعلمني

  العمالة    
). ١٢٩الفقـرة   (يشري التقرير إىل السياسة الوطنية للعمالة اليت يتم وضعها حاليـاً              -٢٠

 هذه السياسة، مبا يف ذلك نطاقها واإلطار الزمين احملـدد العتمادهـا             بيانُيرجى التوسع يف    
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القطاع غري النظامي غـري مـشمولة   إىل أن املرأة يف ) ١٢٥الفقرة  (ويشري التقرير   . وتنفيذها
يرجى . بنظام الضمان االجتماعي وأنه جيرى بذل اجلهود لتغيري النظام بأكمله لزيادة التغطية           

تقدمي معلومات مستوفاة عن اجلهود املبذولة لتوفري الضمان االجتماعي للمرأة اليت تعمـل يف           
 يف تبـاين    الفجوةبذولة لسد   كما يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود امل      . القطاع غري النظامي  

  .األجور بني الرجل واملرأة
.  من التقرير أحكاماً من قانون العمل حتمي حقوق املـرأة          ١٢٢تدرج الفقرة     -٢١

 هيرجى توضيح كيفية رصد االمتثال ألحكام قانون العمل، وال سيما فيما يتعلق حبظر            
إطار العمل، وحق املرأة يف     التمييز القائم على نوع اجلنس، وحظر املضايقة اجلنسية يف          

كما يرجى تقدمي معلومات عن أية . العودة إىل نفس الوظيفة بعد انقضاء إجازة الوضع
خطط ترمي إىل توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليـشمل القطـاع غـري النظـامي                
ومعلومات عن توسيع نطاق مفهوم التحرش اجلنسي ليشمل التحرش اجلنسي الـذي            

  . الرتبة أو برتبة أقل موظف له نفسميارسه

  الصحة    
يرجى تقدمي معلومات عن وصول املرأة إىل خدمات الصحة يف الدولة الطرف أثناء               -٢٢

ويشري التقرير إىل استمرار    . يف املناطق الريفية  هذه اخلدمات   دورة حياهتا بالكامل مبا يف ذلك       
تخذة لـضمان إيـالء      التدابري امل  بيانيرجى  ). ١٣٣الفقرة  (ارتفاع معدل وفيات األمهات     

األولوية لصحة األمهات، مبا يف ذلك من خالل التصدي ألهم أسباب ارتفاع معدل وفيات              
كما ُيشري التقرير إىل أن مستوى االحتياجات غري        . األمهات ألسباب منها اإلجهاض السري    

ى التوسع يرج). ١٤٥الفقرة (امللباة لتنظيم األسرة أدى إىل زيادة الوالدات غري املرغوب فيها    
كما يرجى تقدمي وصـف ملـدى   . يف مناقشة التدابري املتخذة لتعزيز مبادرات ختطيط األسرة 

 الفتيات بالقضايا املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك معرفتهن بكيفية محاية             وعي
  .أنفسهن من اإلصابة باألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

 من التقرير، تشري اإلحصاءات إىل أن انتشار فريوس نقص          ١٥٦ للفقرة   ووفقاً  -٢٣
املناعة البشرية بني النساء أعلى منه بني الرجال، وهناك ارتفاع يف عدد األزواج غـري               

حيث إن ثالثة أمخاس الشركاء املصابني يف هـذه الفئـة مـن       )  يف املائة  ٥(املتوافقني  
راً بالغاً على املرأة املتزوجة اليت تتعرض       األزواج هم من الرجال وأن ذلك يشكل خط       

  املسداةباستمرار لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بسبب اخنفاض مستوى املشورة
يرجى .  التفاوض من أجل استخدام الرفاالت     إمكانياتللزوجني واختبارمها وحمدودية    

ر خبطر وآثار فريوس نقص  التدابري والربامج املعتمدة لزيادة توعية اجلمهوبيانالتوسع يف 
اإليدز واإلشارة إىل ما إذا كان أي تدابري من هذه التدابري يـستهدف             /املناعة البشرية 

يرجى اإلشارة إىل أية تدابري تتخذ لضمان أال يؤثر مـشروع           . حتديداً املرأة والفتيات  
أثرياً اإليدز ورصد حاالت اإلصابة به، ت     /قانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية      
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 االختبارات املتعلقة بفريوس نقص      إىل ما إذا كانت    التطرقيرجى أيضاً   . سلبياً على املرأة  
  ).١٥٨الفقرة (املناعة البشرية املخطط هلا تطبق على املرأة فقط 

 الرحم هو السبب الرئيسي لوفيات       عنق ن اإلصابة بسرطان  يستفاد أ ووفقاً للتقرير،     -٢٤
كما يشري التقرير إىل أن ارتفاع تكاليف عـدم إمكانيـة           ). ١٦٢الفقرة  (السرطان يف البلد    

الفقـرة  (احلصول على اخلدمات أدى إىل التباطؤ يف الوقاية من اإلصابة بسرطان عنق الرحم              
اختبارات الكـشف    باحلاجة إىل    الوعي اجلهود املتخذة لزيادة     بيانيرجى التوسع يف    ). ١٦٣

نية للقيام بعمليات الفرز الكتشاف سرطان عنق  بشكل منتظم وتوفري إمكا عن سرطان الرحم  
  . النساء يف املناطق الريفية على حنو يشملالرحم للمرأة

  متكني املرأة اقتصادياً    
أعربت اللجنة يف مالحظتها اخلتامية الـسابقة، عـن قلقهـا ألن األعـراف                -٢٥

تـرث أو متلـك     واملمارسات التقليدية املنتشرة يف املناطق الريفية متنع املرأة مـن أن            
ويشري التقرير إىل أن تعـديل      ). ١٥١، الفقرة   A/57/38(األراضي أو ممتلكات أخرى     

 أدى إىل إدراج مواد تزيد من محاية حقوق املرأة يف ملكيـة             املتعلق باألراضي قانون  ال
، تعاين املرأة   ١٧٧ومع ذلك، ووفقاً للفقرة     ). ١٥الفقرة   (وراثتهاواألرض واستغالهلا   

الوصول إىل األرض ورأس املال وتواجه عقبات قانونية وإدارية تقيد مـن     من حمدودية   
كما يشري التقرير إىل بذل جهود لزيـادة        . مستوى قدرهتا على مباشرة األعمال احلرة     

 التدابري املتخذة لدعم بيانيرجى التوسع يف ). ١٨٠الفقرة (وصول املرأة إىل رأس املال 
رة، مبا يف ذلك وصوهلا إىل األرض ورأس املـال،          قدرة املرأة على مباشرة األعمال احل     

  .وبصورة أعم لتعزيز وضع املرأة يف القطاع غري الرمسي، وأثر هذه التدابري

  املرأة الريفية، واجملموعات املستضعفة    
 يف املائة من القوى العاملة      ٧٩تشكل املرأة الريفية نسبة     ) ١٩٨الفقرة  (وفقاً للتقرير     -٢٦

 التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها من جانب الدولة الطـرف           بيانلتوسع يف   يرجى ا . الزراعية
 املرأة الريفية مبا يف ذلك وصوهلا إىل القضاء ومستوى معيشي الئق، والتعليم             أوضاعلتحسني  

كما يرجى تقدمي معلومات    . والصحة ومشاركتها يف عملية صنع القرار على مجيع املستويات        
  ).٢٠٠الفقرة ( املشار إليها يف التقرير  القرويةقروض املدخرات والرابطةعن 
ال يشري التقرير إىل حالة املرأة املسنة و املصابة بإعاقة واألرملة والالجئة واملهـاجرة                -٢٧

يرجى تقدمي مثل هذه املعلومات وال سيما األوضاع االقتصادية واالجتماعية     . وال إىل الفتيات  
يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن حالة حقوق       . ات من النساء  والتدابري املتخذة لدعم هذه الفئ    

 فيما يتعلق بوصوهلن إىل التعليم والعمالـة واملـاء    داخلياً والفتيات املشردات للنسوةاإلنسان  
  .الصاحل للشرب وخدمات الصحة وكذلك محايتهن من العنف
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  الزواج واحلياة األسرية    
تامية السابقة استمرار وجود تـشريعات       يف مالحظتها اخل   مع القلق  الحظت اللجنة   -٢٨

 األرملة وتعدد ووراثة وملكية األرض باملرياثتتعلق  متيِّز ضد املرأة و    وقوانني وممارسات عرفية  
 وحثت  .، وحضانة األطفال وتعريف الزنا    والثمن املقدم للعروس  الزوجات والزواج القسري    

). ١٥٣، الفقـرة    A/57/38(ات  الدولة الطرف على تعديل القوانني وحظر مثل هذه املمارس        
ويشري التقرير إىل أن ). ١٣٠الفقرة (كما أوصت بالتعجيل يف إصدار قانون العالقات العائلية 

الفقـرة  ( ودعم القوانني املتعلقة بالزواج واالنفصال والطالق        إصالحهذا القانون يسعى إىل     
 قانون قـد تـأخر      ، فإن إصدار مثل هذا املشروع بقانون يف شكل        ومن ناحية أخرى  ). ١٨

 مضمون هذا املشروع بقـانون      بيانيرجى التوسع يف    . بسبب احتجاج بعض شرائح اجملتمع    
املتعلق جبميع الشواغل املشار إليها أعاله، وتقدمي معلومات مستوفاة عـن اإلطـار الـزمين               

كما يرجى تقدمي معلومات عن مشروع قانون األحوال الشخصية         . إلصداره يف شكل قانون   
، وعن كيفية تأثري ذلك على حقوق املرأة فيما يتعلق بأمور منها الزواج والطـالق          للمسلمني

 إبداءلمرأة  ل ميكن فيها كما يرجى تقدمي معلومات عن السن اليت        . واملرياثوحضانة األطفال   
  .ات العرفيةجيموافقتها على الزواج يف إطار الز

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
.  تقدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول امللحق باالتفاقية         بيان أي يرجى    -٢٩

 مـن  ١كما يرجى اإلشارة إىل أي تقدم أُحرز فيما يتعلق باملوافقة علـى تعـديل الفقـرة           
  . اجتماع اللجنةتوقيت من االتفاقية بشأن ٢٠ املادة

        
  

  


