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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    الثانية واألربعونالدورة 

  ) ألفالقاعة (٨٥٦حمضر موجز للجلسة 
   ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ ،اخلميس، جنيف  قصر األمم،املعقودة يف

  
  )نائبة الرئيسة(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ة سيمز    السيد   :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة يف التقاريرالنظر 
  غوايوألور  الرابع واخلامس والسادس والسابعاجلامع  الدوريالتقرير   
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دة شــيمونوفيتش، تولــت  الــسي،نظــرا لغيــاب الرئيــسة   
  .نائبة الرئيسة، رئاسة اجللسة، السيدة سيمز

  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــدول األطــراف مبوجــب    النظــر  ـــة مــن ال يف التقــارير املقدمـ
  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 

ــسادس       ــع واخلــامس وال ــدوري اجلــامع الراب ــر ال التقري
   ؛CEDAW/C/URY/7() تــابع (والــسابع  ألوروغــواي

  .)Add.1  وCEDAW/C/URY/Q/7و 
بناء على دعوة الرئيسة، اختذ أعضاء وفـد أوروغـواي            - ١

  .اولة اللجنةمكاهنم إىل ط
عرضـــت بإجيـــاز ): أوروغـــواي(نـــدي يالــسيدة بريام   - ٢

التغــيريات اهلامــة الــيت شــكلت التــاريخ احلــديث ألوروغــواي،  
 مـن    هـو  احلد مـن الفقـر    أن  وقالت إن احلكومة احلالية ذكرت      

ــسية  ــدما تولــت احلكــم عــام   أولوياهتــا الرئي ــذ . ٢٠٠٥ عن ومن
و االقتـصادي،    بيئة مؤاتية للنم   احلكومةت  وجدذلك الوقت، أ  

.  ثابــت ملــستويات الفقــرهأدى إىل اخنفــاض تــدرجيي ولكنــ ممــا
وركزت أيضا على حتسني خدمات الرعاية الصحية األساسـية         

 بالعدالـــة املـــصحوبوالتعلـــيم، فـــشجعت النمـــو االقتـــصادي 
  . االجتماعية، وكافحت مجيع أشكال التمييز

ــافت أن   - ٣ ــد    وأضـ ــرأة أعـ ــوطين للمـ ــد الـ ــر املعهـ التقريـ
وري اجلـــــامع الرابـــــع واخلـــــامس والـــــسادس والـــــسابع  الـــــد

)CEDAW/C/URY/7 (٢٠٠٠غطي الفتـرة بـني عـامي        يي  الذ 
 الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة     جتميــع ومت. ٢٠٠٦و
)CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1 ( بالتعـــاون الوثيـــق مـــع وزارة

اخلارجيــة مــن خــالل اللجنــة املــشتركة بــني املؤســسات املعنيــة  
نــسانية، املؤلفــة مــن هيئــات عامــة ومــن منظمــات  باملــسائل اجل
وســامهت مجيــع الفــروع الثالثــة للحكومــة يف  . غــري حكوميــة

ــالل    ــن خـ ــة مـ ــشاركة يف العمليـ ــن   املـ ــصائية عـ ــة استقـ دراسـ
وقد مت تعميم تقريـر  . اإلجراءات اجلنسانية املتخذة ضد التمييز   

أوروغــواي علــى نطــاق واســع وتوزيعــه علــى املنظمــات غــري    
ــة الــ  ــسني، و  احلكومي ــساواة بــني اجلن ــات علــى يت تعــاجل امل اهليئ
  . بلدياتوالهيئات املقاطعات الوطنية و

يف االعتبــــــار حكومــــــة أوروغــــــواي وإذ وضــــــعت   - ٤
ــام     ٢٠٠٢التعليقــــات اخلتاميــــة الــــيت قدمتــــها اللجنــــة يف عــ

)A/57/38 (Part I) (ينبغــي أن تواصــل كومــة احلأن مفادهــا و
اإلطـار  ريع الـوطين، وصـفت       االتفاقية يف التـش    النظر يف إدراج  

 التمييــز القــائم يقــدم تعريفــااحلــايل الــذي املؤســسي  يالتــشريع
النظـر  ووجهـت   . لقوانني والسياسات الوطنيـة   على اجلنس يف ا   

 ٦ املـــــؤرخ ،١٨ ١٠٤بـــــصفة خاصـــــة إىل القـــــانون رقـــــم  
تعزيـز تكـافؤ الفـرص واحلقـوق،        واملتعلق ب  ٢٠٠٧مارس  /آذار

 اجلــنس، وقالــت إن قــائم علــىالالــذي أشــار إىل عــدم التمييــز 
تكــــافؤ الفــــرص واحلقــــوق تحقيــــق اخلطــــة الوطنيــــة األوىل ل

ف التمييز كمـا هـو منـصوص عليـه يف           عّرت) ٢٠١١-٢٠٠٧(
  .االتفاقية

ــى        - ٥ ــضا عل ــة يف توصــياهتا شــددت أي ــت إن اللجن وقال
حقـوق  مايـة  حلالقضائي توفر سبل االنتصاف    أمهية التأكد من    

ىل سلـسلة مـن     ذا الـسياق، أشـارت إ     ويف هـ  . ا هبـ  هـا املرأة ومتتع 
 الــيت مت القيــام هبــا ردا علــى القلــق الــذي   ت القانونيــةالتعــديال

ــي    ــة، وترمـ ــه اللجنـ ــت عنـ ــديالت  أعربـ ــذه التعـ ــز هـ إىل تعزيـ
ــة يف جمــال العنــف املــرتيل، و   ــسية، اجلــرائماألحكــام احلالي  اجلن

 العنــف ضــد   باألشــخاص، وغــري ذلــك مــن أشــكال  جتــارواال
ــرأة ــا جــاء  . امل ــة     وكم ــن قائم ــع م ــسؤال الراب ــى ال ــرد عل يف ال

ــضايا  ــع أن )CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1(القـ ــؤدي، يتوقـ  يـ
ــة  ــل جلنـ ــديل ال عمـ ــانون تعـ ــائي قـ ــة اجلنـ ــديل وجلنـ ــانون تعـ قـ

ضـــحايا املقدمــة إىل  مايـــة إىل حتــسني احل اإلجــراءات اجلنائيـــة  
  . ن قضايا أمام احملاكم اجلنائيةالاليت يرفعاجلنسية اجلرائم 

ــشاء  وقالــــت إ  - ٦ ــه مت إنــ ــوطين  املنــ ــد الــ ــرأة عهــ يف للمــ
 بوصــفه اهليئــة الرئيــسية املــسؤولة عــن الــسياسات ٢٠٠٢ عــام
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اجلنــسانية مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، وهــو مــسؤول، مبوجــب 
ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ،١٧ ٩٣٠القــانون رقــم  

ن الوفاء بااللتزامات الدولية للدولة الطـرف املتـصلة          ع ٢٠٠٥
وكان املعهد يفتقر يف البدايـة      . على أساس اجلنس  بعدم التمييز   

  رفـع مـستواه    إىل املوارد املالية والبشرية، غـري أنـه مت فيمـا بعـد            
 يف املائـة  ٨٠ احلكومـة يف الوقـت الـراهن    ، ومتول من الناحيتني 
  .موظفيهمن تكاليف 

ــة االســتراتيجية  وأضــافت أن صــي   - ٧ ــادئ التوجيهي غة املب
زادا مـن تعزيـز     ق مع اجملتمع املدين      على حنو وثي   عمل املنسق وال

 عـززت  كمـا . اإلطار املؤسسي والقانوين للسياسات اجلنسانية    
ــة ــة  الالمركزيـ ــات القائمـ ــة إىل  اآلليـ ــسياسات  الراميـ ــذ الـ تنفيـ
 يف البلـد    ١٩ات الــ    قاطعـ ات مـن امل   مقاطعـ  ١٠ـ  لـ ف: اجلنسانية

 منــها وحــدات متخصــصة، ٧ جنــسانية، ولـــ جهــات مرجعيــة
 ملعاجلــة مـشكلة العنــف  نظمــات غـري احلكوميـة  دير بعـضها امل تـ 

ه ؤديـ الـدور الـذي ت  املتكلمة  ويف هذا السياق، وصفت     . املرتيل
إىل اخلطــة الــيت أدت خمتلــف اخلطــط املتعلقــة بتكــافؤ الفــرص،  

تكـــافؤ الفـــرص واحلقـــوق   تحقيـــق الوطنيـــة األوىل الراهنـــة ل 
 ألوروغــواي وعلــى الــرغم مــن أنــه لــيس ). ٢٠١١-٢٠٠٧(

ــ احلكومــة كــل مــن   رية حلقــوق اإلنــسان، جتــ مؤســسة وطني
مــشروع قــانون إلنــشاء مثــل مناقــشات بــشأن واجملتمــع املــدين 

واجلـدير بالـذكر أيـضا أنـه مت إنـشاء منـصب أمـني             . هذه اهليئـة  
 ٢٠٠٥مظامل حملـي علـى مـستوى البلـديات، كمـا مت يف عـام                
  . إنشاء شعبة حلقوق اإلنسان داخل وزارة التعليم والثقافة

لقــول إن أوروغــواي قطعــت شــوطا كــبريا صــة اوخال  - ٨
لقضاء على الصور النمطية؛ وزيادة نـسبة النـساء يف احليـاة      يف ا 

ــسياسية و ــراف حبقــوق  صــنعمناصــب يف ال ــرارات؛ واالعت  الق
العامالت يف املنازل؛ وحتسني تغطيـة ونوعيـة خـدمات الرعايـة      

  . الصحية املتاحة جلميع الفئات العمرية
   ٦ إىل ١املواد 

االتفاقيــة يف وضــع قالــت إن : الــسيدة شــيمونوفيتش  - ٩
 إذا وســألت ،النظــام القــانوين احمللــي ألوروغــواي غــري واضــح 

ــ ــة أســبقية علــى التــشريع الــوطين، مبــا يف ذلــك    تكان  لالتفاقي
وشـددت  .  األحكـام هـا تـضارب في  تالدستور، يف احلاالت اليت     

  مــن١ة تعريــف التمييــز ضــد املــرأة وفقــا للمــادأن أيــضا علــى 
مـن    يف إطار التشريع، الصدرا إال إذا االتفاقية غري ملزم قانون 
لــسياسات الوطنيــة، مثــل اخلطــة ايتعلــق بخــالل اعتمــاد صــك 

  . تكافؤ الفرص واحلقوقتحقيق الوطنية األوىل ل
وأضافت أن األحكام املتعلقة مببدأ املساواة بـني املـرأة            - ١٠

طلـب ضـمان    والرجل الواردة يف دسـتور اجلمهوريـة ال تفـي مب          
 مــن ٢ يف املــادة واة املوضــوعية كمــا هــو منــصوص عليــهاملــسا

 طلبت مزيدا من املعلومات عن الطريقـة الـيت          ،وعليه. االتفاقية
تعتـــزم هبـــا احلكومـــة إدراج هـــذا االلتـــزام يف النظـــام القـــانوين 

ــوطين ــع    . الـ ــي مجيـ ــي أن تلغـ ــة ينبغـ ــارت إىل أن احلكومـ وأشـ
القـوانني الوطنيـة تتمـشى     جعـل التشريعات التمييزية مـن أجـل      

  .مع االتفاقية
ذا كــان قــد مت االستــشهاد  ســأل إ: الــسيد فلينترمــان  - ١١

وسـأل أيـضا إذا كانـت احلكومـة         . باالتفاقية يف احملـاكم احملليـة     
ــادة   ــاء امل ــزم إلغ ــرأة يف   ٤٣تعت ــدور امل ــة ب  مــن الدســتور املتعلق

 إعادة تأهيل األحداث املنحرفني، ذلـك أن هـذا يف رأيـه مثـال             
  . على القوالب النمطية اليت تستهدف املرأة

ة الــيت يــتم هبــا قــيطراستفــسرت عــن ال: شــنالــسيدة   - ١٢
للمـرأة للحــصول  عهـد الــوطين  الـواردة مــن امل طلبــات ال اجلـة مع

وســألت أيــضا إذا كــان القــانون رقــم . بيانــات إحــصائيةعلــى 
 يعــاجل كــال مــن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر ضــد   ١٨ ١٠٤
وقالـت إهنـا تريـد     . ما هو منـصوص عليـه يف االتفاقيـة         ك ،املرأة

الـسياسات  تنـسيق  جملـس   قد مت إنشاء إذا كانأيضا أن تعرف   
، وإذا كان األمر كذلك فما هـو        املساواة بني اجلنسني  لتحقيق  

  . مدى فعاليته حىت اآلن
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القـانون   تعـديل وسألت أيضا مـىت يتوقـع االنتـهاء مـن        - ١٣
املنظمـات النـسائية فرصـة      لـدى   انت   احلايل، وما إذا ك    اجلنائي

التعـــبري عـــن آرائهـــا يف جلـــسات اســـتماع عامـــة قبـــل وضـــع  
إنـشاء مؤسـسة    فيمـا يتعلـق ب    و. التعديلاللمسات األخرية على    

وطنية حلقوق اإلنسان، أشارت إىل أنه ينبغـي ملثـل هـذه اهليئـة              
أن تلتزم مببادئ بـاريس، وأن البيـان الـذي اعتمدتـه اللجنـة يف               

املؤســسات قتــها مــع   بــشأن عال٢٠٠٨ينــاير /ينكــانون الثــا 
  .حلكومة أوروغواييكون مفيدا  قدالوطنية حلقوق اإلنسان 

وأضـــافت أنـــه مـــن دواعـــي ســـرورها أن حكومـــة         - ١٤
ظات اخلتاميـة الـيت سـبق       أوروغواي وضعت يف االعتبار املالح    

، واستفـسرت عـن الطريقـة الـيت سـوف يـتم             أن قدمتها اللجنـة   
  . ة احلالية مع اللجنةهبا متابعة املناقش

قالــت إنــه يــسعدها أن  : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا   - ١٥
، وطلبـــت  للمـــرأةعهـــد الـــوطيناملتالحـــظ الـــدعم املقـــدم إىل 

توضــــيحات بــــشأن مركــــز املعهــــد داخــــل وزارة التنميــــة      
ومبــــا أن اآلليــــات التــــشاورية الــــسابقة داخــــل . االجتماعيــــة

تريـد أن تعـرف   الوزارات استندت إىل ترتيبات خمصصة، فهي    
  . إذا كان قد مت إنشاء جملس تنسيقي رمسي

ــع يف      - ١٦ ــزم التوســ ــة تعتــ ــت احلكومــ ــألت إذا كانــ وســ
ــشمل     ال ــسني لتـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــة باملـ ــا املتعلقـ ــة آلياهتـ مركزيـ
ــامل ــشمولة حــىت اآلن   قاطع ــة غــري امل ــسع املتبقي وهــل مت . ات الت

ختــصيص مــوارد ماليــة وبــشرية كافيــة للوحــدات اجلنــسانية       
خل الوزارات؟ وهل مت تعميم مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني             دا

 وهل مت إنشاء آليات رصـد مـن أجـل القيـام             ؟يف كل احلكومة  
ــيم   ــصورة منتظمــة بتقي ــذها اب ــيت مت تنفي  مبوجــب إلجــراءات ال
  اخلطة الوطنية األوىل؟

وأضــافت أن معظــم متويــل املعهــد الــوطين للمــرأة هــو   - ١٧
لق بشأن إمكانية بقـاء املعهـد بعـد       يثري الق مما  من مصادر دولية    

 املعهـد يـستطيع   وتساءلت إذا كان  . استكمال املشاريع الراهنة  
   .أن يواصل تأدية وظائفه بدون أموال دولية

 معلومات إضافية عن حالة النساء مـن        وأخريا، طلبت   - ١٨
  .أصل إفريقي

قالـت إن القلـق يـساورها       : السيدة أروشـا دومينغيـز      - ١٩
سلطات تنفيذية مباشرة بـل     للمرأة  هد الوطين   معلل ه ليست ألن

أن مــن وختــشى . يعمــل مــن خــالل وزارة التنميــة االجتماعيــة 
ــر   ــصال مباشـ ــود اتـ ــدم وجـ ــعـ ــسلطة يف  بـ ــستويات الـ أعلى مـ

 املعهد يف أن يكـون  ؤسسات أخرى ميكن أن يقوض إمكانية  م
  . واليته التنسيقيةمبوجب له تأثري 

تــضمن إحــصاءات    ال ياجلــامع وأضــافت أن التقريــر     - ٢٠
أحرزته املرأة يف جمـال التمتـع       توضح بشكل جلي التقدم الذي      

، طلبت من الوفـد شـرح       عليهو. احلقوق اليت حيميها الدستور   ب
  .العالقة بني املعهد وهيئات مجع البيانات يف أوروغواي

قـال إنـه مل يـتم       ): أوروغـواي  (السيد برييز مانريكي    - ٢١
ي لـيعكس التطـورات يف      بشكل منتظم حتيني دستور أوروغـوا     

ومـع ذلـك،   . ١٩٣٤ وذلـك منـذ عـام     ،جمال حقـوق اإلنـسان    
متـــسكت حمكمـــة العـــدل العليـــا باســـتمرار بـــضرورة التطبيـــق  
املباشر لالتفاقيات الدولية حلقـوق اإلنـسان يف احملـاكم احملليـة،             

ــه،و ــ عليـ ــتمرارتم يـ وألن .  االستـــشهاد هبـــذه االتفاقيـــات باسـ
ال تتنــاقض مــع أحكــام  ومــل أحكامهــا حمــددة جــدا، فإهنــا تك 

أن وشرح أيـضا    . حقوق اإلنسان الواسعة الواردة يف الدستور     
 حكما متييزيا؛ والـنص  يف الواقع من الدستور ليست    ٤٣املادة  

أن املقـصود هـو    يوضـح   الكامل للمادة الذي مل يرد يف التقرير        
ولـــيس ام العدالـــة لألحـــداث،  مـــشاركة املـــرأة يف نظـــ تـــأمني
  . والب النمطية اليت تستهدف املرأة الق تعزيزاملقصود

ــسيدة بريامينــدي   - ٢٢ ، ردا علــى قالــت): أوروغــواي (ال
 إلغاء مجيـع التـشريعات التمييزيـة، إن         علق بضرورة االقتراح املت 

فمـــثال، جـــرت . احلكومـــة تـــدرك حـــاالت القـــصور القائمـــة 
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، غـري   اإلجراءات اجلنائية قانون  تعديل  مناقشة مستفيضة بشأن    
ــا إىل اخلــشية مــن احتمــال    تالأن مقاومــة  عــديالت تعــود جزئي

وتعتقد أن اتباع هنج شامل ومتكامـل       . ظهور تعقيدات أخرى  
 التعــديالتوســوف تتــضمن . ر أساســيتعــديل أمــيف عمليــة ال

تــستطيع  مجيــع اجلوانــب الــيت أوصــت هبــا اللجنــة، ولكنــها ال  
  . إجراء هذه التعديالت يتم خالله حتديدا إعطاء إطار زمين

فت أن هنـــاك آليـــات خمتلفـــة تتنـــاول حـــاالت  وأضـــا  - ٢٣
 علـى الظـروف الـيت      اآلليـة املختـارة   عتمـد   تالتمييز ضـد املـرأة و     

وســوف يــتم الــتخلص مــن أوجــه  . حــدثت فيهــا االنتــهاكات
القــصور يف التــشريعات املتعلقــة بــالتحرش اجلنــسي يف أمــاكن  

يف قامـت   وقـد   . من التحرش املرأة  العمل من أجل تعزيز محاية      
 لتكـافؤ الفـرص واملعاملـة يف العمـ        لألخرية جلنـة ثالثيـة      اآلونة ا 
لقــضاء علــى لاللمــسات األخــرية علــى مــشروع قــانون بوضــع 

.  لـه  لـة عـدم االمتثـال     عقوبات يف حا   يفرض   التحرش اجلنسي، 
رفـع مـستوى مهـارات مفتـشي العمـل          لرية  ومت بذل جهود كـب    

 اجلنسانية وقدرهتم على اكتـشاف      لقضايامن حيث توعيتهم با   
وتشن احلكومـة محلـة إلطـالع النـساء علـى           . ت التحرش حاال

ــهن      ــصورة حمــددة مــن أجــل محايت ــشريعات الــيت مت ســنها ب الت
  . ومتكينهن

ــرغم مــن أن نطــاق القــانون رقــم      - ٢٤ ــه علــى ال وقالــت إن
 بشأن تعزيز تكـافؤ الفـرص واحلقـوق قـد ال يكـون              ١٨ ١٠٤

اخلطـة  ومتثـل   . ىلقانون مغز لشامال كما ترغبه اللجنة، إال أن       
الوطنية األوىل لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق التزامـا طويـل األجـل              

وإن . احلاليــةمــدة واليــة احلكومــة يتجــاوز الدولــة مــن جانــب 
عملية اإلبالغ احلالية تتـيح فرصـة للتعريـف مبحتويـات التقريـر         

  . االتفاقية نفسها يف كل أحناء أوروغوايبو
 تـشرين  ومن املقرر أن يتم وضع اللمسات األخرية يف         - ٢٥

 علــى اخلطــط الراميــة إىل إنــشاء هيئــة     ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
تنسيقية معنيـة بتكـافؤ الفـرص؛ وسـوف يكـون أعـضاؤها مـن               

ــذين صــانعي القــرارات الرفيعــي املــستوى    ــديهم مــؤهالت  ال ل
يف جمـال  تقنية ذات صلة وخربة موضوعية للقيام بعمل متعمـق      

ــسانية  ــسياسات اجلنـ ــنص  . الـ ــك، تـ ــافة إىل ذلـ ــة وباإلضـ اخلطـ
الوطنيــــة األوىل لتكــــافؤ الفــــرص واحلقــــوق علــــى أن مجيــــع  
الــوزارات يف احلكومــة جيــب أن تقــدم حتيينــات ســنوية بــشأن   

 إطـار اخلطوات اليت اختذهتا لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني؛ وأن            
  .املساءلة قد حّسن عملية التنسيق بني خمتلف الكيانات

إنه مت يف   قالت  ): أوروغواي (السيدة أبراسينسكاس   - ٢٦
عهــد امل توجيــه طلــب إىل رئــيس اجلمهوريــة ملــنح  ٢٠٠٧عــام 

إعطائــه ســلطة كافيــة مــرأة مركــزا وزاريــا مــن أجــل لالــوطين ل
ويف نفـــس . ج البعـــد اجلنـــساين يف الـــسياسات الوزاريـــةليـــدر

جهـــات مرجعيـــة تعـــىن بالـــشؤون الوقـــت، مت اقتـــراح إنـــشاء 
ى رصـد   نسانية يف كل وزارة من أجـل مـساعدة املعهـد علـ            اجل

التقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات            
  .احلكومية

أضافت أنه مت عقـد     ): أوروغواي (السيدة برياميندي   - ٢٧
ــق      ــة تعميـ ــساين يف عمليـ ــور اجلنـ ــول إدراج املنظـ ــديني حـ منتـ

مركزية الالومتشيا مع التأكيد على     . الدميقراطية يف أوروغواي  
مركـزا تعليميـا     ٩٠ مت فتح أكثر مـن       ،الدولةيف عملية إصالح    

وســـوف يقـــوم املعهـــد ووزارة . وثقافيـــا يف كـــل أحنـــاء البلـــد
 لعــاملني يف هــذه املراكــز  اتوعيــة لالتعلــيم والثقافــة مببــادرات   

وباإلضـــافة إىل . ، هبـــدف إدراج املنظـــور اجلنـــساينوتدريبـــهم
سياسـات تتـسم   تعتمـد  ذلك، بدأت مخـسة مـشاريع حكوميـة      

 إطار خمطط للحوافز ينطوي على منح شـهادة      مبساواة أكرب يف  
ــة ال” ــنوعيـ ــساواةاملـ ــام. “صحوبة باملـ ــزم ٢٠٠٩ ويف عـ ، يعتـ

  . املعهد دعوة القطاع اخلاص إىل املشاركة يف املخطط
قالــت إنــه مت منــذ عــام ): أوروغــواي (الــسيدة مــيالن  - ٢٨

  ، إمـا املقاطعـات  إنشاء آليات جنـسانية يف حكومـات    ٢٠٠٥
أو داخـــل مكاتـــب التنميـــة بـــذاهتا مـــة شـــكل وحـــدات قائيف 
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ــة ــام . االجتماعي ــني   ٢٠٠٦ويف ع ــشتركة ب ــة م ــشاء جلن ، مت إن
  وتركـز  ،البلديات معنيـة بـاملرأة مـن أجـل تعزيـز هـذه اآلليـات              

 بــصفة خاصــة علــى مــسائل مثــل العنــف املــرتيل،   هــذه اللجنــة
  . لمرأةالوطين لعهد املبالتعاون مع اجلماعات النسائية و

قالـــت إن لـــدى ): أوروغـــواي (امينـــديالـــسيدة بري  - ٢٩
ــأثري   ــوزارات ت ــسانية يف بعــض ال دى  أكــرب ممــا لــ ااآلليــات اجلن

آليات أخرى، وتعتقد أن اجمللس التنـسيقي سـوف يـصبح أداة            
ــة يف معاجلــة   ــضهــذه هام ــدأت جمموعــة مــن   . اتالتناق ــد ب وق

مخس وزارات حكومية يف تنفيذ عملية متعمقة لتعميم مراعـاة          
ة الداخليـــة برنـــامج جنـــساين ولـــدى وزار. املنظـــور اجلنـــساين

 ا له ميزانيته اخلاصة، وسوف يكون مبثابـة قـدوة تتبعهـ           منوذجي
  .الوزارات األخرى يف هذه العملية

ــه مت يف  ): أوروغــواي (الــسيد ميغليونيكــو   - ٣٠ أوضــح أن
 البــدء يف عمليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور     ٢٠٠٥مــارس /آذار

تجابة لضرورة وجود توعية    اجلنساين داخل وزارة الداخلية اس    
وظـائف  هلـؤالء الـذين يـشغلون       متواصلة واسـتراتيجية تدريبيـة      

ــا ــساء     علي ــة الرجــال والن ــن أجــل ضــمان معامل ــشرطة م   يف ال
يف وزارة  ة   جنـساني  جهـة مرجعيـة   ومت إنـشاء    . معاملة متـساوية  

ــة ــرأة، ومنظمــات     مت  و،الداخلي ــوطين للم ــد ال ــع املعه ــام م القي
ــم   ــل صــندوق األم ــة مث ــسكان دولي ــود   ب، املتحــدة لل ــذل جه ب

ــز  ــشتركة لتعزيـ ــة  مـ ــات املرجعيـ ــذه اجلهـ ــن  هـ ــري ذلـــك مـ وغـ
  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساينالرامية إىل بادرات امل

مـا  قالت، ردا على    ): أوروغواي (السيدة برياميندي   - ٣١
ــري مــن   ــشأن  أث ــق ب ــل املعهــد قل ــهمــصادر متوي ــرار ، إن  وبقائ ق

قــرار  مرحلــة بــدء عمــل املعهــد اســتخدام األمــوال التعاونيــة يف
أثبتــت يف املقاطعــات ونظــرا ألن اآلليــات اجلنــسانية  . سياســي

، فائدهتا وأن املعهد قـد أنـشأ هـيكال إداريـا وبرناجميـا متكـامال              
 أمــر  يف امليزانيـة الوطنيــة ثابتــاجعـل املعهــد جـزءا   احتمــال فـإن  
  . وارد

ــوطين  املوأضــافت أن   - ٣٢ ــات  لإلحــصاء عهــد ال مجــع بيان
غــري أنــه ال تتــوفر  يف بعــض اجملــاالت، صنفة حبــسب اجلــنسمــ

دة خمصـصة   وحمؤشرات جنسانية تفصيلية بسبب عدم وجود       
وعنــدما تولــت احلكومــة احلاليــة     . لرصــد املــسائل اجلنــسانية   
 مت مجعهـا بـني   مـصنفة حبـسب اجلـنس   احلكـم، نـشرت بيانـات    

عهـــد امل، وتوصـــلت إىل اتفـــاق مـــع  ٢٠٠٤ و ٢٠٠١عـــامي 
إدراج مؤشــرات جنــسانية ضــمن مــن أجــل اء إلحــصالــوطين ل

وبــدعم مــن صــندوق األمــم  . تــضعهاجمموعــة املؤشــرات الــيت 
املتحـدة اإلمنــائي للمــرأة واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة  

أن للتأكــد مــن  ومنطقــة البحــر الكــارييب، يــتم بــذل جهــود      
ــات مــع  تتمــشى هزهــا معهــد اإلحــصاء البيانــات الــيت جي  البيان

ريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب الـيت يعـدها               اخلاصة بأم 
جهــاز مراقبــة املــساواة بــني اجلنــسني التــابع للجنــة االقتــصادية   

جــل  وذلــك مــن أ،ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
. خمتلــف بلــدان املنطقــةبــني  تــسهيل عمليــات التحليــل املقــارن

ــادرات األ  ــيت يتخــذها معهــد ا  ومــن بــني املب إلحــصاء خــرى ال
ــام ب ــة دراســة استقــصائية عــن اســتخدام الوقــت   القي ــاس قبغي ي

 تقوم به املرأة يف املرتل، ومجـع        العمل غري املدفوع األجر الذي    
  . معلومات عن السكان الذين من أصل أفريقي

سألت، متابعة منها لالستفـسار الـسابق       : شنالسيدة    - ٣٣
مت اختـاذ  بشأن إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان، إذا كان قد  

ــها يف      ــسة وعملـ ــذه املؤسـ ــل هـ ــشكيل مثـ ــق بتـ ــرار يتعلـ أي قـ
  . املستقبل

إذا كانت املـرأة األوروغويـة      سأل  : السيد فلينتريمان   - ٣٤
ت تلجـأ  ر مما كانـ   متواترة أكث تلجأ إىل النظام القضائي بصورة      

الـدوري  ها الدولة الطرف تقريرها     إليه يف الفترة اليت قدمت في     
يف عـــــام ) CEDAW/C/URY/2-3(ث  الثـــــاين والثالـــــاجلـــــامع
يف للمــرأة واستفــسر عــن وســائل االنتــصاف املتاحــة  . ٢٠٠٢

. ، وإذا كانت حتصل املرأة على املعونة القانونيـة        وقت الراهن ال
طبيق النظـري لالتفاقيـة، إال   وعلى الرغم من أنه يقدر شرح الت 
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 زال يريــد معرفــة كيــف يــتم االستــشهاد بــصورة حمــددة أنــه ال
  . فاقية أمام احملاكم يف أوروغوايبأحكام االت

ــسيدة شــيمونوفيتش   - ٣٥ ــد أن يقــدم   : ال طلبــت مــن الوف
  .  من دستور اجلمهورية٤٣النص الكامل للمادة 

ــدي   - ٣٦ ــسيدة بريامين عهــد املقالــت إن ): أوروغــواي (ال
شارك يف املفاوضـات املعقـدة إلنـشاء مؤسـسة          يـ لمرأة  الوطين ل 

در قريبة من العمليـة إىل      وأشارت مصا . وطنية حلقوق اإلنسان  
  . ٢٠٠٨أن املناقشات سوف تنتهي على األرجح يف عام 

قالــــت إن ): أوروغــــواي (الــــسيدة أبراسينــــسكاس  - ٣٧
 يف املناقـشات حـول مـشروع        تـشارك املنظمات غري احلكومية    

قانون يتصل مبؤسسة حلقوق اإلنسان يف املـستقبل، ويتوقـع أن      
ــة أمـــور،ينـــضم إىل املناقـــشات ممثلـــون مـــن خمتلـــف   ، يف مجلـ

يف املوضـوع   ال يـزال    و. ات اجلنسانية واملنظمات النـسائية    اآللي
  .برملانيا داخل جملس الشيوخقيد النظر الوقت الراهن 

 إن مـشروع    قالـت ): أوروغواي (السيدة بريامينيدي   - ٣٨
م بــشكل حمــدد التمييــز ضــد املــرأة، ّرالقــانون يتــضمن مــادة حتــ

  .وفقا لالتفاقية
قـــرأ الـــنص ): أوروغـــواي (يـــز مـــانريكيالـــسيد بري  - ٣٩

 مـن دسـتور مجهوريـة أوروغـواي، وتـشري           ٤٣الكامل للمـادة    
ته الدولـة   وضعاملادة إىل مشاركة املرأة يف النظام اخلاص الذي         

  .األحداث املنحرفنيتتعلق بملعاجلة احلاالت اليت 
وأضاف أن املعونة القانونية متاحة جلميـع األشـخاص           - ٤٠

ــواي إذا ــني  يف أوروغـ ــستوى معـ ــهم دون مـ ــان دخلـ ويف .  كـ
ــا، بغــض   ي العنــف املــرتيل، قــضايا قــدم احملــامون خــدماهتم جمان

ــضحية    ــل الـ ــستوى دخـ ــن مـ ــر عـ ــث  . النظـ ــن حيـ ــق ومـ  حتقيـ
عدد كـبري   بشكل خاص   اإلنصاف القضائي، لدى أوروغواي     

من القضاة بالنـسبة إىل عـدد سـكاهنا، وإن اللجـوء إىل العدالـة          
 وألسباب ثقافية، العقلية املتعلقـة      ومع ذلك، . أمر بسيط نسبيا  

ــ ــالتمييز ضــد املــرأة ليــست    ب اللجوء إىل القــضاء فيمــا يتــصل ب

وقـــد مت االستـــشهاد باتفاقيـــة حقـــوق . شـــائعة يف أوروغـــواي
 القــضايا كــثرية، غــري أن  قــضاياالطفــل يف احملــاكم احملليــة يف   

 باتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              املتصلة  
  . ليلةكانت ق

 نـسخ  عرض توزيـع ): أوروغواي (السيد ميغليونيكو   - ٤١
عن القسم الثاين من الفصل الثاين من الدسـتور الـذي يتـضمن             

  . ميكن فهم املادة يف سياقهالكي، ٤٣املادة 
 التوصـية العامـة  وجهـت نظـر الوفـد إىل     : شنالسيدة    - ٤٢

ن وسألت إذا كـا . ة املؤقتةاص للجنة بشأن التدابري اخل    ٢٥رقم  
ذه تتعلــق هبــ اقــانون تكــافؤ الفــرص واحلقــوق يتــضمن أحكامــ 

ــزم تطبيــق التــدابري    ــدابري، وإذا كانــت احلكومــة تعت اخلاصــة الت
ــامل ــل  خبــالف املــشاركة يف جمــاالت أخــرى   ةؤقت ــسياسية، مث  ال

  . العمالة والتعليم
ــيلفا   - ٤٣ ــاريس دا سـ ــسيدة تافـ ــدو أن  : الـ ــه يبـ قالـــت إنـ

لقــضاء علــى التحيــزات  أوروغــواي حققــت تقــدما كــبريا يف ا 
 مـن   ٥واملمارسات القائمة على األدوار النمطية، عمال باملادة        

ويبــدو أن حكومــة أوروغــواي تعتــرف بــأن بعــض   . االتفاقيــة
األمنـــاط االجتماعيـــة أدت إىل ممارســـات متييزيـــة هلـــا عواقـــب  

 فإهنــا حتــث احلكومــة ،وعليــه. هدامــة يف مجيــع جمــاالت احليــاة
باقيا ومشوال لتغـيري القوالـب النمطيـة        على اعتماد هنج أكثر است    

وباإلضـافة إىل ذلـك، أعـادت تأكيـد     . جبميع الوسـائل الالزمـة    
ــسابقة ال ــة توصــية ال ــأن الللجن ــة الطــرف ينبغــي أن تعــزز  ب دول

ــرامج ــة ال ب ــف اجلمهــور     فيهــا توعي ــراء لتغــيري مواق ــاذ إج واخت
  .املرأة ومسؤوليتهاوتصوره فيما يتعلق بدور 

ــا- الــسيدة كــوكري  - ٤٤ قالــت إهنــا متفقــة علــى أن  :  أبي
ــة ا    ــدا مــن اجلهــود ضــرورية ملكافحــة القوالــب النمطي ــيت مزي ل

نــه لــيس مــن املــستغرب أن تــستهدف املــرأة يف أوروغــواي، وأ
واستفـسرت  . العنف ضد املرأة ال يـزال مـشكلة يف هـذا البلـد            
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لـب النمطيـة الـيت     من الوفد عن اخلطوات املتخـذة ملعاجلـة القوا        
  . بشكل كاملاحترام حقوق املرأة ضمانة، ولتستهدف املرأ

وأضـــافت أن جهـــود احلكومـــة ملعاجلـــة العنـــف ضـــد   - ٤٥
ّن تشريع جديـد أمـر يف غايـة األمهيـة، إال            املرأة، مبا يف ذلك سَ    

ــات       ــدون وجــود اهلياكــل واآللي ــاال ب ــن يكــون ذلــك فع ــه ل أن
 تقــع كــلو. املالئمــة الــيت تــسمح للمــرأة بــأن متــارس حقوقهــا 

ــصدي للعنــف املــرتيل يف    احملــاكم اخل ــشاؤها للت ــيت مت إن اصــة ال
العاصمة مونتيفيـديو، وال يبـدو أن لـديها قـدرة كافيـة ملعاجلـة               

وعليه فإهنـا تريـد أن تعـرف إذا كانـت           . مجيع القضايا املرفوعة  
  . هناك خطط إلنشاء حماكم إضافية داخل البلد

سـفاح  ”أن علـى  يف التقرير جاء   مانإ مضت تقول و  - ٤٦
بوصــفه وحــده يعامــل  “م املــصحوب بفــضيحة مــشهودةاحملــار

 تـصبح   أمر يثري القلق، نظـرا ألن هـذه اجلـرائم ال           خاصةجرمية  
 ألسـباب تتعلـق بـشرف األسـرة         يف كثري مـن األحيـان معروفـة       

واستفـــسرت عمـــا يـــتم عملـــه لتعـــديل القـــوانني . واالحتـــشام
إذا كانــت احلكومــة ســألت ارم، والقائمــة املتعلقــة بــسفاح احملــ

  .يف إطار الزواجرمي االغتصاب زم جتتعت
ــسيدة شــوتيكول   - ٤٧ ــاجل   : ال ــواي مل تع ــت إن أوروغ قال

ــة مــشكلة   وطلبــت مــن الوفــد أن يقــدم   . االجتــاربــصورة فعال
معلومات عن نطاق القانون اجلديد املتعلق باهلجرة مـن حيـث           

ــه باال ــا    . جتــارعالقت ــضمن تعريف ــد أن تعــرف إذا كــان يت وتري
ــار ــ، أو لالجت ــات  االجتــاركال دد أشــحي  واالســتغالل، والعقوب
محايـة متاحـة    إذا كانـت هنـاك تـدابر        ت أيـضا    ألوس. املفروضة
  .  واالستغاللاالجتارلضحايا 

ــة مــا إذا كانــت حكومــة   مبوأضــافت أهنــا مهتمــة    - ٤٨ عرف
أوروغواي تطبق التعريفـات الـواردة يف بروتوكـوالت بـالريمو           

تــزم التــصديق علــى   واهلجــرة، وإذا كانــت تعباالجتــاراملتعلقــة 
ج الدراسـة االستكـشافية     واستفسرت عن نتـائ   . الربوتوكوالت

 ت منظمـة اهلجـرة الدوليـة، وتـساءل    ٢٠٠٦ يف عام  اليت أجرهتا 
  . إذا مت اختاذ مزيد من اإلجراءات على أساس هذه النتائج

 املهـاجرين  برنـامج مـساعدة     أداء  وطلبت تفاصيل عن      - ٤٩
وباإلضــافة إىل .  منــهتفيديناملــسيني علــى العــودة وشرعغــري الــ

ــوطين       ــى دور املعهــد ال ــق عل ــد أن يعل ــك، طلبــت مــن الوف ذل
ــذهلا ملكافحــة      ــيت يب ــود ال ــرأة يف اجله ــارللم  واالســتغالل االجت

وســـألت إذا كانـــت هنـــاك مـــوارد ماليـــة . اجلنـــسي التجـــاري
وتقنية وبـشرية كافيـة خمصـصة هلـذه اجلهـود؟ وأخـريا، طلبـت               

وغــواي يف تنفيــذ خطــة العمــل مــن الوفــد أن يــصف جتربــة أور
يف واملنتـسبة    والـيت اعتمـدهتا البلـدان األعـضاء          باالجتـار املتعلقة  

ــويب    ــدان املخــروط اجلن ــشتركة لبل ــسوق امل ــضمت  . ال وهــل ان
أوروغواي إىل ترتيبات ثنائية مع دول أخرى؟ وما هـو الـدور            

  الذي لعبته وزارة الشؤون اخلارجية؟
ــسيدة بريامينــدي   - ٥٠ ــواي (ال ــت بأنــ : )أوروغ ه مت اعترف

ومـن بـني هـذه التـدابري     .  مؤقتة قليلة جـدا    خاصة تدابري   اعتماد
 املمنوحـة  توفري إعانات مالية للمرأة أكـرب مـن اإلعانـات املاليـة         

، العمالـة  ماليـة يف جمـال       برنـامج تـوفري إعانـات     إطار  للرجل يف   
يـرد   وال. بـني النـساء   وذلك يف ضوء معدالت البطالـة األعلـى         

 مؤقتـة، غـري أن   خاصةكافؤ الفرص واحلقوق تدابري يف قانون ت  
 ابعــض مــواده حــددت أهــدافا عامــة ميكــن اعتبارهــا أساســ        

وهناك يف الواقع مقاومة شديدة داخـل       .  املؤقتة اخلاصةللتدابري  
 مؤقتــة، غــري أن خاصــة اعتمــاد تــدابري ضــد النظــام الــسياسي 

ــن  ــة ش ــسياسة    محــالت تاحلكوم ــرأة يف ال ــشاركة امل ــادة م  لزي
ويف غري امليدان الـسياسي، يـتم شـن         . لحصصل د الدعم حشو

املهــن غــري التقليديــة، ال  مزاولــة محــالت لتــشجيع املــرأة علــى  
  . العلوم جمالسيما يف

 لتوعيـة املـرأة     خاصـة وأضافت أنه مت أيضا اختاذ تدابري         - ٥١
اخلطـة  يف  هـذه املبـادرات     تـرد   و. الـيت حيميهـا القـانون     حبقوقها  

ــاف  ــة األوىل لتكـ ــف   الوطنيـ ــشمل خمتلـ ــوق وتـ ــرص واحلقـ ؤ الفـ
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ق يف ذلــك تلــك األحكــام املتعلقــة حبــ  األحكــام القانونيــة، مبــا  
ــزواج  املــرأة يف املعاشــرة  شــخص أو معاشــرة خــارج نطــاق ال

  .  من نفس اجلنسآخر
وفيما يتعلق بالقوالب النمطية، قالت إن احلكومـة قـد            - ٥٢

ملــرأة، ومت تــدريب ضــد ا العنــف بــشأنقامــت حبمــالت توعيــة 
تطبيـــق املنظـــور اجلنـــساين علـــى ني يف وســـائط اإلعـــالم هنـــيامل

ومت . وجتنب استخدام لغة تتسم بـالتمييز أو التحيـز ضـد املـرأة            
ساسية املوقــف لتجنــب اســتخدام  تــشجيعهم علــى مراعــاة حــ 

 عنــد احلــديث عــن املــرأة ومحايــة خــصوصيات الــصور النمطيــة 
ــضحايا  ــد ال ــداءاإلبــالغ عــن حــاالت العنــف أو ا  عن . اتالعت
 تـــدريب املعلمـــني وحـــدات تدريبيـــة بـــشأن  شملوأخـــريا، يـــ

مـــواد مت تـــصميم القوالـــب النمطيـــة الـــيت تـــستهدف املـــرأة، و 
يـستخدمها  وأكادميية ترمي إىل مكافحة تلك القوالب النمطية        

لتالميذ يف مجيع املراحل، ابتداء من التعليم يف مرحلة الطفولـة           ا
  . املبكرة
أكـد أن احملـاكم     ): غوايأورو (السيد برييز مانريكي    - ٥٣

. املتخصصة األربع اليت تعاجل العنف املرتيل تقـع يف مونتيفيـديو          
ويف أماكن أخرى من البلد تقوم احملـاكم العاديـة بالتعامـل مـع              

غـري أنـه    .  العنف املـرتيل باإلضـافة إىل عملـها االعتيـادي          قضايا
ــار أن نــصف جممــوع      ــة مبكــان أن يوضــع يف االعتب مــن األمهي

ــكان أورو ــمة  سـ ــزون يف العاصـ ــواي يتركـ ــرة  . غـ ــالل فتـ وخـ
اخلمــس الراهنــة، مت إنــشاء تــسع حمــاكم جديــدة يف   الــسنوات 

الــداخل؛ وعلــى الــرغم مــن أن هــذه احملــاكم غــري متخصــصة،  
. حـــاالت العنـــف املـــرتيليف  ا قـــضائياأن لـــديها اختـــصاص إال

 مقاطعـة ، سـيكون يف كـل       السنوات اخلمس وحبلول هناية فترة    
 فريــق تقــين مؤلــف مــن طبيــب نفــساين،   البلــدمقاطعــات مــن 
، وطبيــب شــرعي، يــدعمون احملــاكم يف  أخــصائي اجتمــاعيو

ــضاياالتعامــل مــع   ــيم عمــل احملــاكم   .  العنــف هــذه ق ــتم تقي وي
يف العاصـمة، مـن أجـل معرفـة إذا            املوجـودة  األربع املتخصصة 

  .كانت هناك حاجة إلنشاء حماكم إضافية يف أماكن أخرى

قـــانون ال الـــراهن ألحكـــام عـــديلالتوأكـــد للجنـــة أن   - ٥٤
 سوف يتضمن موضوع سفاح     االعتداء اجلنسي بشأن  اجلنائي  

احملارم ولكنه قال إنه من الصعب التنبؤ بالتـاريخ الـدقيق الـذي           
  . التعديلاالنتهاء من عملية فيه سيتم 
وأضـــاف أنـــه ليـــست هنـــاك أحكـــام حمـــددة تعـــّرف    - ٥٥

ري أن أي عمـل     غـ .  جرميـة  على أنـه  االغتصاب يف إطار الزواج     
يتسم بالعنف النفسي أو اجلـسدي يرتكبـه أحـد الـزوجني مـن              
أجل إرغام اآلخر على عالقات جنـسية يعاقـب عليـه مبوجـب             

ــام العامــة لالغتــصاب   وإن ارتكــاب هــذه اجلرميــة يف   . األحك
  .إطار الزواج يعترب ظرفا مشددا مبوجب القانون

اي قـال إن أوروغـو    ): أوروغواي (السيد ميغليونيكو   - ٥٦
يف كـانون   كمـا بـدأ     . صدقت بالفعل على بروتوكـول بـالريمو      

ــاين ــاير /الثـ ــاذ القـــ  ٢٠٠٨ينـ ــم نفـ ــق ١٨ ٢٥٠انون رقـ  املتعلـ
ــاهلجرة ــه ، ب ــضوابط   غــري أن ــأخري يف وضــع ال  حــدث بعــض الت

ــانون  ــذ الق ــة لتنفي ــشريع تعتمــده   . الالزم ــانون أول ت ــل الق وميث
إىل  ٧٧وتعـّرف املـواد     .  باألشـخاص  االجتارأوروغواي بشأن   

 واالستغالل، وحتدد العقوبـات املفروضـة       االجتار مفهومي   ٨١
  مـشددة  اعلى هذه األنشطة، وتعدد احلـاالت الـيت متثـل ظروفـ           

  .مبوجب القانون
ــسيدة بريامينــدي   - ٥٧ قالــت، ردا علــى  ): أوروغــواي (ال

علـى  املهـاجرين غـري الـشرعيني       برنـامج مـساعدة     سؤال حـول    
 إنـه مت    نظمة الدولية للهجرة،  العودة املضطلع به بالتعاون مع امل     

وإن الفريـق   .  حـىت اآلن   إنقاذ أربع نـساء مـن شـبكات االجتـار         
 وأسرهم يتـألف مـن أخـصائي        االجتارالتقين العامل مع ضحايا     

حيــظ املــشروع بنجــاح كــبري   ومل. اجتمــاعي وطبيــب نفــساين
وال . جمموعة معقدة مـن الظـروف تـضغط علـى الـضحايا           ألن  

 هاربني، وتعتمد النساء العائـدات      اراالجتيزال منظمو حلقات    
وإن إدمـــان .  الـــسابقةاهتنيف كـــثري مـــن األحيـــان علـــى شـــبك

  . املخدرات مثال عامل يزيد من تعقيد العملية
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وأضـاف أن املعهــد عقـد بــصورة منتظمـة اجتماعــات      - ٥٨
 مشتركة بني املؤسسات حول املشكلة، حضرها ممثلون رفيعـو        

 والقــضاء، وهيئــات إنفــاذ ن الــوزارات احلكوميــة،املــستوى مــ
 اخلارجيـــة دورا مركزيـــا يف ولعبـــت وزارة. انني الدوليـــةالقـــو

ومل يـتم االعتـراف إال   . االجتـار تعبئة اجلهود من أجل مكافحة   
يف اآلونــة األخــرية باحلاجــة إىل اســتراتيجيات جريئــة للتــصدي 

االجتـــار باألشـــخاص، والبغـــاء القـــسري، وشـــبكات  لالجتـــار 
أن  السفارات والقنصليات يف بعـض البلـدان         ومت تنبيه . الدولية
شبكات إجرامية تـورط أوروغـواي بوصـفها بلـد املنـشأ            هناك  

ويف اآلونـة األخـرية،     .  باألشخاص االجتارال  جم وبلد العبور يف  
ــى      ــصليات عل ــسفارات والقن ــساعدة ال مت وضــع بروتوكــول مل

 االجتـار وإن صعوبة تـصور نطـاق       . االجتارمعرفة هوية ضحايا    
طة ذات الصلة تؤكد الدور الرئيـسي للمجتمـع املـدين،           واألنش

وقـد دعمـت    . الذي ينبغي أن يعمل بالتعاون الوثيق مع املعهد       
املنظمــات غــري احلكوميــة تنفيــذ الربوتوكــول، وســوف تعمــل   

، باالجتـار  ةتعلقـ املاملعلومـات  نـشر   لعلى حنو مشترك مع املعهد      
 يف كــل مبــا يف ذلــك توزيــع امللــصقات يف أمــاكن اســتراتيجية  

  . أحناء البلد وعند نقاط اخلروج
 أنه مت اعتمـاد عـدد مـن التـدابري يف إطـار              مضى قائال و  - ٥٩

خطة عمـل الـسوق املـشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب بـشأن               
وبالتعاون مـع أعـضاء آخـرين، اضـطلعت أوروغـواي           . االجتار

ــالعنف املــرتيل   ــة اجلمهــور ب ــامج لتوعي ــة  . بربن وأبرمــت حكوم
 مــع الربازيــل لتــوفري اللجــوء إىل ا ثنائيــايــضا اتفاقــأوروغــواي أ

ومـا زال ُينتظـر     . عـرب احلـدود والبغـاء القـسري       االجتار  ضحايا  
معرفة مدى فعالية هـذه التـدابري وغريهـا مـن التـدابري اإلقليميـة           

وخـــالل الـــسنوات .  واالســـتغاللاالجتـــارحلمايـــة املـــرأة مـــن 
 هنجـا صـارما    اعيـة   ت وزارة التنمية االجتم   اتبعالثالث املاضية،   

لتبادل املعلومات مع املمثلني الدبلوماسيني يف البلـدان اجملـاورة          
، ولتنبيه الـسلطات املختـصة باختـاذ        االجتارت  عالماالكتشاف  

  . إجراءات سريعة ومالئمة

سألت ملاذا يتم استخدام    : السيدة تافاريس دا سيلفا     - ٦٠
ــد   املــذكّ ــاوين باللغــة اإلســبانية عن اإلشــارة إىل ر يف بعــض العن

فلهــذه . بعــض أعــضاء الوفــد مــن النــساء يف قائمــة املــشاركني 
اسـتمرار القوالـب النمطيـة الـيت تـستهدف      على املمارسة داللة  

  . املرأة
قالـت إهنـا موافقـة      ): أوروغـواي  (السيدة بريامينـدي    - ٦١

موضـوع  إىل  صلة  ميت ب ستخدام املذكر يف العناوين     العلى أن   
 بالتعـاون  ، املعهد الـوطين للمـرأة   بذلوي.  العام القوالب النمطية 

 من أجل وضع حـد      ا جهود ،مع املؤسسات احلكومية األخرى   
وقـد مت إنـشاء آليـة لرصـد         . الستخدام لغـة متحيـزة ضـد املـرأة        

التحيـــز ضـــد املـــرأة يف وســـائط االتـــصاالت ويف اإلعالنـــات؛ 
باملمارســات اجليــدة ومعاقبــة لإلشــادة وسيــشمل ذلــك تــدابري 

  .يئةاملمارسات الس
  . ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  
  
  


