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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  األربعونالثانية والدورة 

        ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٧ - أكتوبر/تشرين األول ٢٠
    اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملالحظات    
  أوروغواي    

  
رابـع واخلـامس والـسادس والـسابع        اجلامع للتقـارير الدوريـة ال     تقرير  النظرت اللجنة يف      - ١

ــواي  ــودتني يف ٨٥٧  و٨٥٦يف جلـــستيها ) CEDAW/C/URY/7(ألوروغـ تـــشرين  ٢٣ املعقـ
وتــــــرد قائمــــة  ).CEDAW/C/SR.857  وCEDAW/C/SR.856 انظــــر (٢٠٠٨ أكتــــوبر/األول

 يف  أوروغواي وردود   CEDAW/C/URY/Q/7 القضايــا واألسئلة اليت طرحتها اللجنة يف الوثيقة      
 .CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1ثيقة الو
  

  مقدمة    
اجلــامع للتقـارير الدوريـة الرابــع واخلـامس والـسادس والــسابع     تقرير بـال  اللجنـة  ترحـب   - ٢

الـيت  الردود اخلطيـة  بـ اللجنة كما ترحب  . للدولة الطرف، وإن كانت تأسف للتأخري يف تقدميه       
 ،ا الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة     طرحه واألسئلة اليتالقضاياالدولة الطرف على قائمة     قدمتها  

حـصائية  اإلبيانات   ال ولعدم كفاية  كل من التقرير والردود   الوصفية ل طبيعة  للتأسف  وإن كانت   
 مـن أصـل أفريقـي       اتحـدر ناملالنـساء    املرأة، وال سيما      بشأن وضع  اجلنسنوع  صنفة حسب   امل

   . تغطيها االتفاقية، يف مجيع اجملاالت اليتالشعوب األصليةونساء 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف للعـرض الـشفوي واإليـضاحات اإلضـافية                  - ٣

  .  ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياهاقدمتاليت 
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 املعهـد الـوطين     ة مـدير  ترأسـته  ،وتثين اللجنة على الدولة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا كـبريا             - ٤
.  واجملتمـع املـدين    ، والبلـديات  ،تلـف الـوزارات   القـضاء، وخم  و وضم ممثلني مـن الربملـان،        ،للمرأة

  . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
  

  اجلوانب اإلجيابية    
، اجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لتنفيــذ االتفاقيــةبــ مــع التقــدير  علمــا اللجنــةحتــيط  - ٥

احلقـوق  بتكـافؤ    املتعلق ١٨١٠٤  رقم  القانون منهالقوانني،   من خالل اعتماد عدد من ا      وذلك
 هواكتـشاف العـائلي     العنـف  بـدرء  املتعلـق  ١٧٥١٤  رقـم  القـانون ووالفرص بـني الرجـل واملـرأة؛        

املتعلــق  قــانون الاخلدمــة املرتليــة؛ و املتعلــق ب ١٨٠٦٥  رقــموالقــانون؛ عليــهاملبكــر والقــضاء  
ــة ب ــة واملراهقـ ــانون(الطفولـ ــمالقـ ــانون)١٧٨٢٣  رقـ ــم؛ والقـ ــق ب ١٨٢١٤  رقـ الـــسالمة املتعلـ

  . الشخصية لألطفال واملراهقني
ومنـها علــى وجــه   املــرأة، وضــعوترحـب اللجنــة باعتمــاد عـدة خطــط وبــرامج لتعزيـز      - ٦

واخلطـة  ،  )٢٠١١-٢٠٠٧(اخلطة الوطنية األوىل لتحقيـق تكـافؤ الفـرص واحلقـوق            اخلصوص  
  . )٢٠١٠-٢٠٠٤(العائلي الوطنية ملكافحة العنف 

ــة مــع االرتيــاح إنــشاء املعهــد الــوطين للمــرأة     - ٧ ــة اآلبوصــفه ، وتالحــظ اللجن ــة اللي وطني
 املعهــد اآلليــة الــسابقة املتمثلــة يفمــن وبــروزا واليــة أكثــر وضــوحا وتكليفــه بللنــهوض بــاملرأة، 

  . ألسرة واملرأةلالوطين 
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
بالتنفيـذ املنـهجي واملـستمر ألحكـام االتفاقيـة          رف  التزام الدولة الطـ   تذكر اللجنة ب    - ٨

ــشواغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه        ــويل ال ــة الطــرف أن ت ــى الدول ــرى أن عل ــة، وت كاف
وبنــاء علــى . املالحظــات اخلتاميــة األولويــة مــن اآلن وحــىت تقــدمي التقريــر الــدوري املقبــل 

يف أنـشطتها التنفيذيـة     تركز على هذه اجملـاالت      أن   علىذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف      
وتدعو الدولـة   . ي املقبل رحققة يف تقريرها الدو   تاإلجراءات املتخذة والنتائج امل   ب تفيدوأن  

 لكفالـة  اخلتامية إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة وإىل الربملـان             املالحظاتهذه  إحالة  الطرف إىل   
  .التامتنفيذها 

  
  الربملان    

كومة تتـوىل املـسؤولية األساسـية عـن تنفيـذ           يف حني تؤكد اللجنة من جديد أن احل         - ٩
كامل التزامات الدولة الطرف مبوجـب االتفاقيـة، وتـساءل بوجـه خـاص عـن ذلـك، فإهنـا                    
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تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميـع أجهـزة احلكـم، وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تـشجيع                    
 الالزمة بشأن   برملاهنا الوطين على أن يتخذ، وفقا إلجراءاته، وحسب االقتضاء، اخلطوات         

  .تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي احلكومة لتقريرها املقبل مبوجب االتفاقية
  

  لتمييز ا القانوين لالتفاقية وتعريف املركز    
 القلـق    تالحظ اللجنة أن الدستور يكرس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، فإن           يف حني   - ١٠

 أحكــامواضــحة ومباشــرة  بــصورةتــشريعات احملليــة   التــضمني إزاء عــدم ال يــزال يــساورها 
، تعـرب عـن أسـفها     و.  مـن االتفاقيـة    ١ للتمييـز ضـد املـرأة وفقـا للمـادة            ا حمدد اتعريفواالتفاقية  

 احلقـوق والفـرص بـني الرجـل         تكـافؤ تعزيـز   ب املتعلـق  ١٨١٠٤القـانون رقـم     ألن  بوجه خاص،   
 إىل أن عـدم وجـود        اللجنـة  وتـشري . فالذي اعتمـد مـؤخرا ال يتـضمن مثـل هـذا التعريـ             واملرأة  

يف ضـدها  لتمييـز ضـد املـرأة، يـشمل التمييـز املباشـر وغـري املباشـر             لتعريـف   يـرد فيـه     نص حمدد   
  .الطرف يف الدولةالتفاقية الكامل لتطبيق ال أمام، يشكل عقبة احلياة العامة واحلياة اخلاصة

التفاقيـة وتعريـف    دماج ا إلىل اختاذ خطوات عاجلة     إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ١١
،  يف تـشريعاهتا احملليـة      من االتفاقية  ١ يف املادة    املنصوص عليه لتمييز ضد املرأة على النحو      ا

  . املقبل  يف هذا الصدد يف تقريرها الدوريالتقدم احملرزب وإىل اإلفادة
  

  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري     
واملعاملة يف العمـل   تكافؤ الفرص   املعنية ب ء اللجنة الثالثية     تثين اللجنة على إنشا    يف حني   - ١٢

عرفـة  لـضحالة امل  أسـف   فإهنـا ت  التحرش اجلنـسي يف العمـل،       املتعلقـة بـ    الـشكاوى    من أجل تناول  
عمومـا  علومـات   امل تـوفر كمـا تأسـف لعـدم       . التفاقية والربوتوكول االختياري يف أوروغـواي     با

 االسـتفادة مـن    عـن  و ا، هبـ  هـا املـرأة ومتتع  حقـوق   يـة   ماحلسـبل االنتـصاف القـضائي القائمـة         عن  
  .وسائل االنتصاف هذه

دورات تدريبيـة للقـضاة وأصـحاب    تنظـيم   محـالت توعيـة و    بتنفيـذ وتوصي اللجنة     - ١٣
 ضِمنتُـ بـأن  ) ١٨٩، الفقـرة  A/57/38 (Part I((وتكـرر توصـيتها الـسابقة    . املهن القانونيـة 

 مــن املعلومــات عــن اآلليــات واإلجــراءات زيــداملالدولــة الطــرف تقريرهــا الــدوري املقبــل 
  . املتاحة أمام املرأة حلماية حقوقها وتعزيزها
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
  )١، الفقرة ٤املادة (    

تحقيـق املـساواة    ب للتعجيـل  تدابري خاصـة مؤقتـة       عدم وجود تالحظ اللجنة مع األسف       - ١٤
رأة يف الدولـة الطـرف، وال سـيما فيمـا يتعلـق       بني الرجل واملرأة وحتسني حالة حقوق امل الفعلية

  .السياسةجمال  يف تهابدور املرأة يف مكان العمل ومشارك
، وفقــا هاوتنفيــذ  تــدابري خاصــة مؤقتــة ختــاذوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ا   - ١٥

، مع التركيز علـى جمـاالت        للجنة ٢٥ التوصية العامة و من االتفاقية    ٤ من املادة    ١ للفقرة
  . يف احلياة العامةتها رأة ومشاركملاعمل 

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     

 به املعهد الوطين للمرأة يف تعزيز املساواة بـني          يضطلعتالحظ اللجنة الدور اهلام الذي        - ١٦
ــرأة يف أوروغــواي   ــة املخصــصة   ب وترحــب ،اجلنــسني وحقــوق امل ــشرية واملالي ــوارد الب ــادة امل زي

بيـد أن القلـق ال يـزال يــساور    . ليـشمل إقلـيم البلـد برمتــه    هنطاقــلرجيي توسـيع التـد  باللمعهـد و ل
 نظــرا لعــدم اســتقالليته مــن الناحيــة ة حمــدوديــةفعالبواليتــه علــى أداء اللجنــة ألن قــدرة املعهــد 

تغطية املعهـد احملـدودة      قلق اللجنة ثري  تكما  . مسامهة الدولة يف ميزانيته   عدم كفاية   ل، و ةؤسسيامل
  .إلقليم البلد

قدر أكرب مـن  بتع املعهد الوطين للمرأة   متوتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         - ١٧
ــة  حــصوله علــى  ، واالســتقاللية ــة كافي ــه  وميزاني ــذ واليت ــةفعالبمــستقلة لتنفي . اســتمرار وي

  . لمعهد يف مجيع أحناء أوروغوايينبغي كفالة وجود ل كما
  

  مبدأ املساواة     
، وال سيما تلـك الـواردة يف        العقوبات بعض أحكام قانون     تالحظ اللجنة مع القلق أن      - ١٨

يـز  يمتتنطوي علـى    ،  “األسرةونظام   ضد العادات احلميدة  اجلرائم  ” املعنون،   منه  العاشر الفصل
والفـضيلة، واإلخـالل بـاآلداب      ،  احلـشمة  علـى مفـاهيم مـن قبيـل          ئهـا  إبقا حيث من   ،ضد املرأة 

، العقوبــاتللجنـة ألن مــشروع إصـالح قـانون    وتأسـف ا .  يف توصـيف اجلـرائم اجلنــسية  العامـة 
  . مل يعتمد بعد، ٢٠٠٥سبتمرب /م إىل جملس الشيوخ يف أيلولدِّالذي قُ
عملية اعتماد مشروع إصـالح قـانون       ب التعجيلوحتث اللجنة الدولة الطرف على        - ١٩

قيـة   جعلـه متوافقـا مـع االتفا   بغيـة  ، دون تـأخري ه املـواد منـ  تلكإلغاء  ب اإلسراع و ،العقوبات
  .للجنة ٢٤ و ١٩ تنيالعامتني والتوصي
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  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية
يف الدولــة الطــرف شــرعت الــيت التوعيــة ترحــب اللجنــة بأنــشطة التــدريب و يف حــني   - ٢٠

 املــرأةمــسألة العنــف ضــد التعلــيم بــشأن قطــاع  اإلعــالم وتنفيــذها لــصاحل العــاملني يف وســائط
بـدور املـرأة يف األسـرة       القوالـب النمطيـة املتعلقـة        بالقلق الستمرار     ما زالت تشعر   ا، فإهن حتديدا

اض تفـــوق الرجــل يف اجملـــالني  افتــر القائمــة علـــى  وأمنــاط الـــسلوك  املواقـــف ر جتــذّ واجملتمــع و 
  . واخلاص العام
توصـي   ،)١٩٣، الفقـرة  A/57/38 (Part I)(ومتاشـيا مـع التوصـية الـسابقة للجنـة        - ٢١

القوالـب النمطيـة يف جمتمـع        الطـرف تـدابري عاجلـة للقـضاء علـى            اللجنة بأن تتخذ الدولـة    
اإلعـالم  التوعية اليت تنظمها لصاحل العاملني يف وسـائط         أوروغواي، ال سيما بتعزيز برامج      

موظفي اجلهـاز   إنفاذ القانون و  موظفي  هذه الربامج لتشمل    نطاق  ع  يالتعليم، وتوس قطاع  و
  .القضائي

  
  العنف ضد املرأة 

ــثين   - ٢٢ ــة ات ــى للجن ــة الطــرف  عل ــا الدول ــشريعية وأخــرى يف جمــال    الختاذه ــدابري ت عــدة ت
 لـنقص املعلومـات عـن التـأثري الفعلـي           ها تأسـف   ولكنـ  ،العـائلي السياسات ملعاجلة قضية العنـف      

ملثل هذه التدابري ولوجود ثغرات عامة يف مجع البيانات عن مجيع أشكال ومظاهر العنـف ضـد                 
تـوفري  ، مبا يف ذلـك      العائلي الدعم املقدمة إىل ضحايا العنف       لنقص خدمات تأسف  كما  . املرأة

  .املشورةخدمات املالذات و
العنف قضية تشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة تأثري وفعالية آلياهتا ملعاجلة و  - ٢٣

تكـون مفـصلة   العـائلي  عـن العنـف   بانتظام  جلمع البيانات اإلحصائية     ضع نظام العائلي، وو 
ينبغي للدولـة الطـرف     و. اجلاين بالضحية  العنف، وحبسب عالقة     نوعس و اجلننوع  حبسب  

، وأن اإلنـاث لـضحايا العنـف مـن    ميكـن الوصـول إليهـا    مراكز أزمات مالذات وأن تنشئ   
، اجلايناملرأة الضحية على الصلح مع      وافقت   إذا   اجلاين والضحية تكفل تقدمي املشورة إىل     

ــة دون حــدوث املزيــ   ــة للحيلول ــرامج  . االعتــداءاتد مــن مــع رصــد احلال وينبغــي تــوفري ب
 املهــن صــحابإنفــاذ القــانون، وأمــوظفي ، والتوعيــة ملــوظفي اجلهــاز القــضائي التــدريب و

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين           . القانونية والصحية 
  . لعنف ضد املرأةللتصدي لواملنظمات غري احلكومية 

ينـاير  / الـصادر يف كـانون الثـاين       ،١٧٩٣٨للجنة مع التقدير أن القانون رقم       وتالحظ ا   - ٢٤
 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، ٢٣، واملــادة اجلنــائيقــانون ال مــن ١١٦، ألغــى املــادة ٢٠٠٦
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لكنـها  . جرمية االغتـصاب إذا تـزوج املعتـدي الـضحية         هتمة ارتكاب   على سحب   اللتني تنصان   
  . الزوجيتجرمي االغتصابب الدولة الطرفتأسف لعدم قيام 

ُيعـرف علـى    الـذي   ،   الزوجـي  توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن جتـرم االغتـصاب            - ٢٥
  . أساس عدم موافقة الزوجة

فيـديو،  يتالحظ اللجنة إنشاء أربع حماكم متخصصة لألسرة يف مقاطعـة مونت          حني  يف  و  - ٢٦
هـذه احملـاكم مثقلـة بالقـضايا، وأن     ن أل تشعر بالقلق ا، فإهنالعائليأساسا يف قضايا العنف  تبت  
  .  يف هناية املطافإىل احملاكم اجلنائيةحتال  هي اليت العائلي يف املائة فقط من قضايا العنف ٤
حملــاكم كافيــة توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن ختــصص مــوارد ماليــة وبــشرية      - ٢٧

حماكم األسـرة،   وتشجع الدولة الطرف على زيادة عدد       . حلسن سري عملها  األسرة ضمانا   
  . لكفالة التغطية القضائية لكامل إقليم الدولةخارج العاصمة، خاصة و
  

  االجتار بالبشر
ــة الطــرف يف خطــة عمــل    يف حــني   - ٢٨ ــة مبــشاركة الدول ــسوق املــشتركة  ُترحــب اللجن ال
 ٢٠٠٧ ملكافحـة االجتـار بالبـشر، وخطـة العمـل الوطنيـة لعـام                ٢٠٠٦عـام   للمخروط اجلنويب   ل

السـتمرار االجتـار   بـالغ   تـشعر بقلـق     فإهنـا   ،   التجاري وغري التجاري   ستغالل اجلنسي ملكافحة اال 
د لعـدم وجـو   تأسف  و. بالنساء والفتيات من الدولة الطرف وإليها ألغراض االستغالل اجلنسي        

.  ولعــدم القيــام بــأي حبــوث لتقــدير حجــم هــذه الظــاهرة ســجالت أو بيانــات إحــصائية رمسيــة
  . االجتار بالبشرمشكلة التدابري الكافية والفعالة ملعاجلة النعدام  وتشعر اللجنة بالقلق أيضا

جهودهــا ملكافحــة االجتــار بالنــساء أن تكثــف حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى و  - ٢٩
 جتمــع بانتظــام معلومــات عنــه ، وأن نطاقــه وأســبابه وعواقبــه وغاياتــهوالفتيــات، ودراســة 

حماكمــة اجلنــاة ومعاقبتــهم، و هدابري ملنعــبغــرض صــياغة اســتراتيجية شــاملة حتتــوي علــى تــ  
وتوصي الدولـة   . باإلضافة إىل تدابري حلماية الضحايا وتأهيلهن وإعادة إدماجهن يف اجملتمع         

الطــرف بتنظــيم محــالت للتوعيــة يف عمــوم البلــد مبخــاطر وعواقــب االجتــار بالبــشر الــذي   
ون واهلجــرة وشــرطة يــستهدف النــساء والفتيــات وتــدريب العــاملني يف جمــايل إنفــاذ القــان  
وتطلـب اللجنـة إىل     . احلدود ليعرفوا أسباب االجتار بالنـساء والفتيـات، وعواقبـه وحجمـه           

معلومات عن النتائج الـيت     تقدم  الدولة الطرف أن ترصد بعناية تأثري التدابري املتخذة، وأن          
  .مت التوصل إليها
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  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة     
تالحـظ اللجنـة مبـادرات الدولـة الطـرف لتـشجيع مـشاركة النـساء يف احليـاة                     حنييف    - ٣٠

العامة، فإهنـا تـشعر بـالقلق ألن املـرأة مـا زالـت غـري ممثلـة متثـيال كافيـا يف احليـاة العامـة واحليـاة               
 يف املائـــة يف ١٠,٨ يف املائــة إىل  ١١,٥الــسياسية، وأن عــدد النـــساء يف الربملــان تراجــع مـــن     

  .٢٠٠٤انتخابات عام 
، A/57/38 (Part I)(حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى االهتمـام بتوصـيتها الـسابقة        - ٣١

مــن بينــها تــدابري ُتنفــذ اســتراتيجيات عامــة، ات مناســبة وبــأن تتخــذ إجــراء) ٢٠١الفقــرة 
، هبدف   للجنة ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   خاصة مؤقتة،   

مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة، ال ســيما يف جمــال صــنع القــرار والتــرويج تــشجيع زيــادة 
علـى الـسواء فيمـا      املـرأة   ل و هبا الرجـ  إلحداث تغيريات يف املواقف واألفكار اليت يتمسك        

وتـدعو اللجنـة الدولـة      . ، واجملتمع ككل  ا يف املنـزل واألسرة والعمل    يتعلق بدور كل منهم   
تـشجع  و. قوانني بشأن احلصص واألحزاب الـسياسية     اريع  مشالطرف إىل اإلسراع بإقرار     

نــساء الــشعوب األصــلية الدولــة الطــرف علــى تــوفري بــرامج لتــدريب النــساء، مبــن فــيهن  
تعزيـز أدوارهـن يف مراكـز القيـادة وصـنع           أجـل   من  املنحدرات من أصل أفريقي،     والنساء  

  . القرار يف اجملتمع
  

  التعليم    
إزاء  يف الدولـة الطـرف، تـشعر بـالقلق           االبتـدائي التعلـيم   يم  اللجنة تعم تالحظ  يف حني     - ٣٢

رسوب البنات يف املدارس االبتدائية وارتفاع مستوى التسرب مـن التعلـيم يف             ارتفاع معدالت   
  .املنحدرات من أصل أفريقيالنساء الريفيات والنساء خباصة يف أوساط املدارس الثانوية، و

 مـن   ١ختاذ تدابري خاصة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة          تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا       - ٣٣
تقليــل معــدالت رســوب وتــسرب  لللجنــة،  ٢٥لتوصــية العامــة وا مــن االتفاقيــة ٤املــادة 

، وإعطـاء حـوافز   تنيالظـاهر هـاتني  ، والقـضاء علـى   البنات يف املستويني االبتدائي والثانوي  
  .  إىل املدارسملآلباء إلرسال بناهت

  العمالة 
 فإهنـا   ،واياملـرأة يف أوروغـ    ارتفـاع مـستوى تعلـيم       ة مع القلق، أنـه رغـم        تالحظ اللجن   - ٣٤
، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة،     العمالـة الناقـصة والبطالـة     زالت تعاين من ارتفاع معدالت       ما

كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق السـتمرار      . األجـر متدنيـة  وأن املـرأة مـا زالـت تعمـل يف القطاعـات      
ملبـدأ األجـر املتـساوي لقـاء     ر يف القطاع اخلاص وعدم وجود فهم كاف     يف األج الكبري  الفارق  

بـرامج وطنيـة   أفـادت أنـه ال توجـد     الدولة الطرف ألننة تأسف اللج و. العمل املتساوي القيمة  
 بالتايل تقييم األثر على بعض مؤشـرات البطالـة        يتعذر  وملنع التمييز ضد املرأة يف أماكن العمل،        

  .بني الرجال والنساءفوارق األجور ، أو األجورأو مستويات 
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بأن تتخـذ الدولـة   ) ١٩٩ الفقرة A/57/38 (Part I)(وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها   - ٣٥
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف      . الطرف تدابري للقضاء على التمييز يف العمل والعزل املهين        

عمـل املتـساوي    املتـساوي لقـاء ال     األجـر ”على سـن التـشريعات املناسـبة الـيت تـضمن مبـدأ              
ــادة  “القيمــة ــة ) د (١١، متــشيا مــع امل ــدرج يف   . مــن االتفاقي ــة الطــرف أن ت وينبغــي للدول

اجلــنس تتعلــق بــاألجور واملعاشــات نــوع تقريرهــا الــدوري املقبــل بيانــات مــصنفة حــسب  
   .االجتماعي التقاعدية وحقوق الضمان

هنــا تالحــظ مــع القلــق أنــه ويف حــني ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون اخلدمــة املرتليــة، فإ  - ٣٦
وتشعر اللجنة بالقلق أيـضا السـتبعاد نـسبة مئويـة عاليـة مـن       . جير أي تقييم ألثر هذا القانون  مل

  .العامالت يف املنازل من نظام الضمان االجتماعي للدولة الطرف
وتدعو اللجنة الدولة الطرف لضمان التنفيذ الفعال لقانون اخلدمة املرتليـة وتقـدمي          - ٣٧
وينبغــي للدولــة الطــرف أيــضا ضــمان  . مــات عــن تنفيــذه يف تقريرهــا الــدوري املقبــل معلو

  . إضفاء الطابع الرمسي على مركز العامالت يف املنازل فيما يتعلق بالضمان االجتماعي
  

  الصحة    
ال تــزال اللجنــة تــشعر بــالقلق إزاء ارتفــاع معــدالت احلمــل يف أوســاط املراهقــات           - ٣٨

ضا تشعر بالقلق إزاء زيادة حاالت الوفيات النفاسية، اليت تعـود أساسـا             وال تزال أي  . والشابات
وتأســف اللجنــة لعــدم وضــع أيــة اســتراتيجية للحــد مــن    . إىل ممارســة اإلجهــاض غــري املــأمون 

حاالت الوفيات النفاسـية وعـدم اشـتمال الـسياسات املتعلقـة بـصحة األم علـى إيـالء االهتمـام                     
  .  املأمونللمضاعفات النامجة عن اإلجهاض غري

ذ تــدابري فعالــة ملنــع اإلجهــاض  وتوصــي اللجنــة بــأن تعتمــد الدولــة الطــرف وتنفــ    - ٣٩
وتـدعو اللجنـة   . املـأمون ودرء أثـره علـى صـحة املـرأة ومـا يـسببه مـن وفيـات نفاسـية               غري

ــة وخــدمات       ــة اإلعالمي ــة اجلنــسية وجــودة التغطي ــرامج التربي ــز ب ــة الطــرف إىل تعزي الدول
جنابية هبـدف ضـمان اختـاذ النـساء والرجـال خيـارات مدروسـة بـشأن                 الصحة اجلنسية واإل  

  . عدد األطفال واملباعدة بني الوالدات
اإليـدز مـؤخرا يف   /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية         - ٤٠

أوروغــواي وعــدم وجــود خطــة اســتراتيجية وطنيــة ملعاجلــة هــذه املــسألة    هــي أوســاط النــساء 
  . اإليدز/تدابري لرعاية النساء والفتيات املصابات بالفريوس وأ

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري شاملة ملكافحـة وبـاء فـريوس نقـص                  - ٤١
اإليــدز، واختــاذ تــدابري وقائيــة شــديدة، وكفالــة عــدم التمييــز ضــد النــساء  /املناعــة البــشرية

   . املساعدة الالزمة هلناإليدز، وتقدمي/والفتيات املصابات بالفريوس
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  املرأة الريفية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة املـرأة الريفيـة يف أوروغـواي، الـيت تعـاين مـن مـستويات                      - ٤٢

فقر عاليـة، واخنفـاض األجـور، وارتفـاع معـدالت البطالـة ونقـص العمالـة، وارتفـاع معـدالت               
للجنـة بوجـه خـاص بـالقلق إزاء عـدم           وتـشعر ا  . التسرب من التعليم باملقارنة مع سكان احلضر      

وجــود مؤســسة عامــة أو سياســة عامــة تعــىن بــاملرأة الريفيــة، مبــا يف ذلــك مواضــيع العمــل            
  . والتعليم والصحة

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم املزيـد مـن املعلومـات والبيانـات عـن                   - ٤٣
جنـة بـأن تـضع الدولـة الطـرف          وتوصـي الل  . حالة املرأة الريفية يف تقريرها الـدوري املقبـل        

سياسات وبرامج شاملة هتدف إىل التمكني االقتـصادي للمـرأة الريفيـة، وضـمان حـصوهلا                
علــى التــدريب واملــوارد اإلنتاجيــة ورأس املــال، فــضال عــن خــدمات الرعايــة الــصحية          

  . والضمان االجتماعي
  نساء األقليات    

لـة نـساء الـشعوب األصـلية والنـساء      تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات كافية عـن حا      - ٤٤
املنحدرات من أصل أفريقي يف الدولة الطرف، الالئي يطاهلن الفقر أكثـر مـن غريهـن ويعـانني                   

وتأسـف اللجنـة أيـضا      . من أشكال متعددة من التمييز على أساس نوع اجلنس واألصل العرقي          
  . لعدم وجود أية تدابري استباقية لتعزيز حقوق نساء األقليات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة، مبا فيها تدابري خاصـة مؤقتـة،                 - ٤٥
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل االعتـراف       . للقضاء علـى التمييـز ضـد نـساء األقليـات          

اجلـنس  نـوع  مبسامهات نساء األقليات يف االقتصاد من خالل مجع بيانـات مـصنفة حـسب             
يفية وضمان إدماج املنظور اجلنـساين يف مجيـع بـرامج التنميـة،             تتعلق باإلنتاج يف املناطق الر    

 الـسابق   هاوتكـرر اللجنـة تأكيـد طلبـ       . مع إيالء اهتمـام خـاص لنـساء األقليـات يف الريـف            
)A/57/38 (Part I)ن الدولــة الطــرف تقريرهــا الــدوري املقبــل ضمِّبــأن ُتــ) ٢٠٩ ، الفقــرة

  . األقليات معلومات عن حالة نساء
  ألسريةالعالقات ا    

تـشعر اللجنــة بقلــق بــالغ ألن القـانون املــدين ال يــزال يتــضمن أحكامـا متّيــز ضــد املــرأة      - ٤٦
يتعلق باألسرة والزواج، وال سيما تلك اليت حتدد السن الدنيا للزواج، وحتظـر علـى املـرأة                  فيما

، وحتجـب    يوما من وفاة الزوج أو من تاريخ الطالق        ٣٠٠األرملة أو املطلقة الزواج ثانية ملدة       
وتأسف اللجنة ألن قـانون الطفولـة       . “حياة ال أخالقية  ”نفقة الزوجة عن النساء الالئي يعشن       
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 عامـــا للبنـــات ١٢واملراهقـــة مل يعـــدل الـــسن الـــدنيا املنخفـــضة جـــدا للـــزواج، الـــيت ال يـــزال 
  .  من االتفاقية١٦ من املادة ٢عاما للبنني، وهذا ما يتعارض مع الفقرة  ١٤ و

، وتوصــية )٢٠٥، الفقــرة A/57/38(Part I)(مــع التوصــية الــسابقة للجنــة ومتــشيا   - ٤٧
، ُتـدعى الدولـة الطـرف إىل إزالـة          )٢٦، الفقـرة    CRC/C/URY/CO/2(جلنة حقوق الطفـل     

ــشريعها         ــل ت ــة جع ــزواج بغي ــة باألســرة وال ــور املتعلق ــة يف األم ــة التمييزي األحكــام القانوني
للدولة الطرف أن ترفع السن الـدنيا للـزواج         وبصفة خاصة، ينبغي    . منسجما مع االتفاقية  

 مـن   ١٦ مـن املـادة      ٢ عامـا، وذلـك متـشيا مـع الفقـرة            ١٨لكل مـن الرجـال والنـساء إىل         
  .  من اتفاقية حقوق الطفل١٤ للجنة واملادة ٢١االتفاقية، والتوصية العامة 

دا مـن  ويف حني ترحـب اللجنـة باعتمـاد قـانون الطفولـة واملراهقـة، الـذي يتـضمن عـد                - ٤٨
األحكام املناهضة للتمييز، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا القانون ُيبقي علـى التمييـز والوصـم ضـد                  

  . األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية
، تشجع  )٢٨، الفقرة   CRC/C/URY/CO/2(ومتابعة لتوصيات جلنة حقوق الطفل        - ٤٩

د األطفـال املولـودين خـارج       اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع بالقضاء على التمييز ضـ         
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومـات            . نطاق الزوجية 

ي لديهن أطفال مولودون خارج نطاق الزوجيـة والتـدابري املتخـذة    ئعن حالة العازبات الال 
   .حقوقهم لضمان محاية

  
  مجع البيانات وحتليلها    

فري قدر كبري من املعلومات يف مرفقات التقرير، فإهنا تعـرب           يف حني تالحظ اللجنة تو      - ٥٠
  . اجلنس يف التقريرنوع عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات اإلحصائية املوزعة حسب 

وتوصــي اللجنــة بــأن تعــد الدولــة الطــرف عمليــة شــاملة جلمــع وحتليــل البيانــات       - ٥١
 تلــك اإلحــصاءات   وحتــث الدولــة الطــرف علــى إدراج   ،اجلــنسنــوع املــصنفة حــسب  

  . والبيانات يف منت تقريرها املقبل وليس يف مرفقاته
  

  متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تـستفيد بالكامـل، لـدى تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب                      - ٥٢

الدولـة  االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلـب إىل              
  . الطرف أن تدرج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
 ال غـىن عنـه لتحقيـق         أمـر  أكدت اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية         - ٥٣

 يــة أحكــام االتفاقإظهــارنــساين واجلنظــور املوتــدعو إىل إدمــاج  .األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
  وتطلـب إىل الدولـة     ، يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             بوضوح

  .ذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبلهبالطرف أن تدرج معلومات 
  

 تعميم املالحظات اخلتامية    

تطلــب اللجنــة تعمــيم هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف أوروغــواي   - ٥٤
ي ي ومـستو حتـادي ، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون علـى املـستوى اال           اصشـخ ليصبح األ 

 واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق    ، والربملــانيون ،املقاطعــات واألقــاليم، والــساسة  
نة من التدابري اليت اختذت لضمان املساواة القانونيـة والفعليـة بـني الرجـل        على بيّ  ،اإلنسان
كمــا تطلــب إىل  . اختاذهــا يف هــذا الــصدديت يلــزم وكــذلك اخلطــوات األخــرى الــ،واملــرأة

 تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري  اجلهود الرامية إىلالدولة الطرف أن تواصل تعزيز
والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بـيجني و نتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                 

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة         :٢٠٠٠املـرأة عـام     ”عشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة        وال
ــسائية ومنظمــات    وال، “لــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين  وا ســيما علــى املنظمــات الن

 .حقوق اإلنسان
  

 التصديق على معاهدات أخرى    

ــضمام    - ٥٥ ــة أن ان ــوايتالحــظ اللجن ــسية    أوروغ ــة الرئي ــصكوك الدولي ــسعة  إىل ال الت
ة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب               يعزز متتع املـرأ    )١(قوق اإلنسان حل

اليت ليست املعاهدتني  وهلذا، تشجع اللجنة حكومة أوروغواي على التصديق على          .احلياة
 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                اا بعد، ومهـ   مطرفا فيه 

 .مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

__________ 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛ والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                         )١(  

الربوتوكـول  ؛ و  بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      للعهد الدويل اخلـاص   األول  الربوتوكول االختياري   والسياسية؛ و 
؛ واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسيةالثــاين االختيــاري 

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      ؛ و اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           أشكال التمييز العنصري؛ و   
؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ واالتفاقيـة         أو املهينـة   ة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        وغريه من ضـروب املعاملـ     

  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية 
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 ١فقرة ، ال٢٠املادة     

 مـن  ١قـرة   وقت ممكن بتعديل الفبرقتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل يف أ    - ٥٦
  . املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة من االتفاقية٢٠املادة 

  
 ملالحظات اخلتاميةامتابعة     

يـة  خط، مبعلومـات    تنيتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـن              - ٥٧
ــيت  ــذا  عــن اخلطــوات ال ــرتني  لتوصــياتل اختــذت تنفي ــواردة يف الفق .  أعــاله٢٩ و ١٥ ال

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تنظــر يف التمــاس التعــاون واملــساعدة يف اجملــال  كمــا
الــتقين، مبــا يف ذلــك اخلــدمات االستــشارية، مــىت كــان ذلــك ضــروريا ومناســبا لتنفيــذ          

 .التوصيات أعاله
  

 موعد التقرير املقبل    

ــذه        ت  - ٥٨ ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــى ال ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن طل
 من  ١٨ مبوجب املادة    هقدمذي ست الاملقبل    الدوري تقريرال وذلك يف    ،املالحظات اخلتامية 

يف تقدميـه  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثامن، املقرر   .االتفاقية
ــاين ــوفمرب /تـــشرين الثـ ــرر ٢٠١٠نـ ــدوري التاســـع املقـ ــا الـ ــه، وتقريرهـ ــشرين  يف  تقدميـ تـ

  .٢٠١٤ يف عام جامع، يف تقرير ٢٠١٤نوفمرب /الثاين
  


