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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 

 مــن ١٨مبوجــب املــادة تقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف النظــر يف ال  
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ـــاء علىـاتفاقية القضــ

  
لـــسابع اجملّمعـــة املقدمـــة مـــن التقـــارير الدوريـــة الرابـــع واخلـــامس والـــسادس وا  

 األطراف الدول
   

 *أوروغواي  
 

 

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
 الـيت نظـرت     CEDAW/C/5/Add.27لالطالع على التقرير األويل املقدم من حكومة أوروغواي، انظر الوثيقة             

ولالطـــالع علـــى التقريـــرين الثـــاين والثالـــث اجملّمعـــني اللـــذين قدمتـــهما . فيهـــا اللجنـــة يف دورهتـــا الـــسابعة
 . اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا السادسة والعشرينCEDAW/C/URY/2-3 أوروغواي، انظر الوثيقة
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 املقدمة  
تتـــضمن هـــذه الوثيقـــة بيانـــا بالتقـــارير اجملّمعـــة الرابـــع واخلـــامس والـــسادس والـــسابع  

جلمهورية أوروغواي الشرقية بـشأن تطبيـق اتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                     
 إىل  ٢٠٠٠ينـاير   /كـانون الثـاين    وتغطـي الوثيقـة فتـرة سـبعة أعـوام متتـد مـن                .التمييز ضد املـرأة   

 .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
اعيـة،  موجرى اإلعداد حتت مسؤولية املعهد الوطين للمرأة التابع لـوزارة التنميـة االجت             

العمـل علـى الوفـاء      ” ١٧٩٣٠ من القـانون رقـم       ٣٧٧يف إطار املسؤولية املناطة مبوجب املادة       
يف جمال اجلنسانية والقيام، يف حـدود إمكانياتـه املاليـة،           بااللتزامات الدولية اليت دخل فيها البلد       

 .“بإعمال وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولية املتصلة هبذا الوفاء
وجــرى العمــل يف اتــصال مــستمر مــع وزارة العالقــات اخلارجيــة، مــن خــالل اللجنــة    

تتحملـها الدولـة    املخصصة للمسائل اجلنـسانية، الـيت تتمثـل مهمتـها يف متابعـة االلتزامـات الـيت                  
وتتـألف هـذه   . إزاء شىت األجهزة املنشأة مبوجب معاهـدات واللجـان الدوليـة حلقـوق اإلنـسان             

اللجنة من املنظمات احلكومية وغري احلكومية اليت تـضطلع بتـدابري وبـرامج حتقـق املـساواة بـني                   
 .اجلنسني وعدم التمييز

 :مراحل العمل التاليةومن أجل وضع التقرير، حدد البلد منهجية تشاركية مشلت  
توجيه دعوة عامة إىل منظمات اجملتمـع املـدين املتخصـصة يف القـانون الـدويل وحقـوق          - 

اإلنسان واجلنسانية لتقدمي املساعدة التقنية، مع مدخالت يعتمد عليها يف وضع تقريـر             
هـذا  وجرى مـن أجـل    .)١(البلد املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       

تعزيـز  ” التعاقد التماس الدعم من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، من خالل مشروع            
الــذي يــديره املعهــد “ مؤســسات العدالــة يف اجملــال اجلنــساين مــن أجــل تنميــة منــصفة  

 .الوطين للمرأة
نمـوذج لبيـان   بتوجيه رسالة إىل املؤسسات العامـة إلبالغهـا بوضـع التقريـر، مـشفوعة        - 

ــا بـــني عـــامي  ات النـــهج اجلنـــساين لعـــدم التمييـــز التـــدابري ذ  ٢٠٠٠ املتخـــذة فيمـ
، وفــق املنــصوص عليــه يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد    ٢٠٠٦ و

_________________ 
الــث، املؤســسات الــيت عملــت علــى تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل املعهــد الــوطين للمــرأة هــي معهــد العــامل الث     )١( 

ومؤســـسة املـــرأة والـــصحة يف أوروغـــواي، واملركـــز املتعـــدد التخصـــصات للدراســـات املتعلقـــة بالتنميـــة يف  
 .أوروغواي، بتنسيق من معهد العامل الثالث
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هزة السلطات الـثالث بالدولـة وإدراجهـا     جوجرى تصنيف الردود الواردة من أ     . املرأة
 .يف التقرير

ــة    -  ــد يف اللجنـ ــر األّويل للبلـ ــشة التقريـ ــسائل   مناقـ ــصة للمـ ــشتركة املخصـ ــة املـ احلكوميـ
 .اجلنسانية من أجل تضمينه مجيع مسامهات أعضاء اللجنة

 .قيام املعهد الوطين للمرأة بوضع التقرير وتقدمي الردود إىل اللجنة وفقا ملواد االتفاقية - 
ــسار     ــة أوروغــ  ومــن خــالل هــذا امل ــدم دول ــد  املوصــوف، تق ــالواقع يف البل ــا ب واي بيان

 بتساوي الرجل واملرأة يف احلقوق والفرص يف اجملال الـسياسي واملـدين واالقتـصادي      يتعلق فيما
 .واالجتماعي والثقايف ويف احلياة األسرية، كما تعرض التدابري املتخذة للوفاء بالتزاماهتا

 
 مالحظات على السياق  

ينـاير  /اينمنذ تقـدمي دولـة أوروغـواي لتقريريهـا الثـاين والثالـث اجملّمعـني يف كـانون الثـ                    
ــا يتـــصل   ، وقعـــت تطـــورات مهمـــة  ٢٠٠٢ يف حالـــة ووضـــع املـــرأة يف البلـــد، وكـــذلك فيمـ

 .باإلصالحات القانونية وبالسياسات العامة والربامج واإلجراءات
، مّرت أوروغواي بأزمـة اقتـصادية واجتماعيـة ومؤسـسية           ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف الفترة    

ثـار الداخليـة الـشديدة لألزمـات اإلقليميـة          وأدت اآل . ذات أبعاد مل تعهدها يف تارخيها احلديث      
منذ األعوام األخرية من العقد املاضي، عالوة على ظـروف الكـساد الـيت اسـتمرت ألكثـر مـن                    

 أعوام، إىل التخلي فجـأة عـن نظـام أسـعار الـصرف، مـع تذبـذب سـعر الـدوالر، وحـدوث                        ٤
ــة القائمــة أصــال     ــصادية واالجتماعي ــة أضــيفت إىل األزمــة االقت ــد متثّــل ذلــك يف  . أزمــة مالي وق

تــضاعف مــستويات الفقــر والفاقــة، وازديــاد البطالــة إىل أعلــى مــستوى يف تــاريخ البلــد، وغــري 
 ٢٠٠٦، أصبح التعايف بالغ القوة، وأدى يف عـام          ٢٠٠٤واعتبارا من عام    . ذلك من املؤشرات  

ل بعيـدا عـن     إىل جتاوز مستويات اإلنتاج السابقة يف مطلع فترة الكساد، وإن كان البلـد ال يـزا               
 .عكس اجتاه اآلثار االجتماعية البعيدة املدى اليت سبق بياهنا

اجلبهـة  ”، توىل احلكم ألول مرة يف تاريخ أوروغـواي حـزب            ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار  
لويــات احلكومــة خطــة  وومــن أبــرز أ. اليــساري برئاســة الــدكتور تاباريــه فاســكس “ الواســعة

ــة   ــة، اهلادفــ ــوارئ االجتماعيــ ــة يف الطــ ــاعي آلالف مــــن  الرعايــ ــتبعاد االجتمــ ــاء االســ إىل إهنــ
األوروغويني واألوروغويات، وإعادة آليات التفاوض اجلمـاعي علـى ظـروف العمـل، وحتقيـق               
تقــدم يف خطــة حقــوق اإلنــسان انطالقــا مــن مفهــوم متكامــل، عــرب التحقيــق يف اجلــرائم الــيت     

مـرأة ضـمن بنـود جـدول         حقـوق اإلنـسان لل     ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية الـسابقة، وإدراج     
مــارس / آذار٨وفيمــا يتعلــق هبــذه املــسألة، أعلــن رئــيس اجلمهوريــة يــوم    . األعمــال الــسياسي
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تعزيـز حقـوق املـرأة وتوسـيع نطاقهـا حيـتالن مكانـا مميـزا         ” يوما دوليا للمرأة، قائال إن       ٢٠٠٥
ــة  ــامج احلكوم ــصحيحة يف    . يف برن ــساواة ال ــسني وامل ــة للجن ــة احلقيقي ــق العدال ــرص إن حتقي  الف

ــة املــستدامة الــيت نقتــرح أن تكــون    نعــامال  أساســيان يف االنتقــال الــسلس إىل التنميــة اإلنتاجي
 .“مشروعا للبلد يتسم باملسؤولية وإمكان التحقيق

وعلــى ســبيل اإلمجــال، واسترشــادا باملالحظــات اخلتاميــة للجنــة علــى التقريــر األخــري     
 :لدولة أوروغواي، نورد ما يلي

  ٢٠٠١ 
د الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                  اعتما • 

 ).١٧٣٣٨القانون رقم (
  ٢٠٠٢ 

 . بشأن العنف املرتيل١٧٥١٤اعتماد القانون رقم  • 
وضــع وتنفيــذ أول خطــة علــى صــعيد املقاطعــات لتكــافؤ الفــرص واحلقــوق ملدينــة          • 

 .مونتفيديو
  ٢٠٠٤ 

ري ملكافحة العنف املرتيل للخطة الوطنية ملكافحة العنـف املـرتيل           وضع اجمللس االستشا   • 
 .اد السلطة التنفيذية هلذه اخلطةمواعت

ؤ الفرص واملعاملة يف العمل ألول خطة وطنيـة للمـساواة يف   وضع اللجنة الثالثية لتكاف    • 
 .العمل

بـوزارة الـصحة   إنشاء اللجنة الوطنية االستـشارية للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، امللحقـة              • 
 .العامة

 .إنشاء اللجنة احلكومية املشتركة املخصصة للمسائل اجلنسانية • 
إنــشاء اللجنــة الفخريــة ملكافحــة العنــصرية وكراهيــة األجانــب وكــل أشــكال التمييــز     • 

 .األخرى
إنشاء اللجنة الوطنية الجتثاث االسـتغالل اجلنـسي التجـاري وغـري التجـاري لألطفـال                 • 

 .واملراهقني
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  ٢٠٠٥ 
إنشاء املعهد الوطين للمرأة، وهو اجلهـاز النـاظم للـسياسات اجلنـسانية يف إطـار وزارة                  • 

 .التنمية االجتماعية اليت توفر له املوارد املالية والبشرية
 .إنشاء أمانة املرأة األفريقية األصل يف إطار املعهد الوطين للمرأة • 
ــصاف    •  ــق اإلنـ ــديات لتحقيـ ــات يف البلـ ــشاء آليـ ــانيلونس  إنـ ــاطعيت كـ ــسني يف مقـ للجنـ

 .ومالدونادو
  ٢٠٠٦ 

وضع تقرير البلد عن اتفاقية البلدان األمريكيـة لقمـع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه           • 
 ).بيليم دو بارا(واجتثاثه 

 .اإلعداد التشاركي ألول خطة وطنية لتكافؤ الفرص واحلقوق • 
 .نسني يف مقاطعة بايساندو إي روتشاإنشاء اآللية البلدية لتحقيق اإلنصاف للج • 
 ).١٨٠٦٥القانون رقم (اعتماد قانون اخلدمة املرتلية  • 

، فإنـه قـد     ٢٠٠٦-٢٠٠٠وجيدر بالذكر أخريا أنه إذا كان هذا التقرير يـشمل الفتـرة              
 بــشأن تكــافؤ الفــرص واحلقــوق بــني  ١٨١٠٤تقــرر إدراج املعلومــات املتعلقــة بالقــانون رقــم  

 والـذي حيـدد إطـارا قانونيـا للـسياسات           ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٦لذي اعتمـد يف     الرجل واملرأة، ا  
 .اجلنسانية العامة

ويــسعدنا تقــدمي معلومــات عمــا تفعلــه دولــة أوروغــواي مــن أجــل االضــطالع باملهــام   
املنوطة يف اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، علـى أسـاس أننـا                    

كما أن وضع هذا الصك يتـيح       . قية أهم صك دويل حلقوق اإلنسان اليت للمرأة       نعّد هذه االتفا  
 .لنا التحاور مع جمموعة بالغة التنوع من األجهزة العامة

ومن املهم للغاية أننا متكّّنا يف الوقت ذاته من نشر هذا التقرير، على أسـاس أننـا، هبـذه          
ونعتقـد  . ها وسيلة ملراقبة أعمال احلكومـة الطريقة، نعزز احلصول على املعلومات العامة باعتبار 

 .أيضا أننا نسهم يف خلق مواطنة تشمل حقوق اإلنسان اليت للمرأة باعتبارها أمرا مطلوبا
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 )٦ إىل ١املواد من (اجلزء األول   
 ١املادة   

أي تفرقة أو اسـتبعاد أو      “ التمييز ضد املرأة  ”ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح       
 أساس اجلنس ويكون من آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف  للمـرأة،                   تقييد يتم على  

ــادين        ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل ــى أســاس ت عل
 لالــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة أو يف أي ميــدان آخــر، أو إبطــا  

 . هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجيةاالعتراف للمرأة هبذه احلقوق أو متتعها
التمييـز ضـد   ”أوصت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـإدراج تعريـف          - 

/  املـؤرخ آب   ١٧٨١٧واعتبـارا مـن اعتمـاد القـانون رقـم           . يف التشريع الوطين  “ املرأة
لتمييــز، أدرج يف ، املتعلــق مبكافحــة العنــصرية وكراهيــة األجانــب وا٢٠٠٤أغــسطس 

 :بالعبارات التالية“ التمييز”تشريع أوروغواي تعريف ملفهوم 
ألغـراض هــذا القــانون ُيقـصد بــالتمييز أي تفرقــة أو اسـتبعاد أو تقييــد أو تفــضيل أو    ” - 

ممارسة للعنف البدين والنفسي، على أساس بواعث تتصل بالعرق، أو لون البـشرة، أو              
ــومي أو ا   ــة، أو األصــل الق ــول     الديان ــة، أو اجلــنس، أو املي ــين، أو العجــز، أو الطلع إلث

واهلوية اجلنسية، يكون من أغراضه أو آثاره إبطـال االعتـراف، علـى أسـاس املـساواة،                 
حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف امليــادين الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة 

و التمتـع هبـا وممارسـتها، أو        والثقافية أو يف أي ميدان آخر من ميـادين احليـاة العامـة، أ             
 ).٢املادة (“ النيل من هذا االعتراف

ومما يشمله هذا احلكم أشكال التمييز علـى أسـاس اجلـنس، وكـذلك امليـول أو اهلويـة                    - 
أي ”واجملاالت اليت يشملها احلكم اجملال الـسياسي واالجتمـاعي والثقـايف أو             . اجلنسية

ذا كـان هـذا احلكـم ال يـشمل ميـادين احليـاة              وإ. “ميدان آخر من ميادين احلياة العامة     
اخلاصة، فإن هذا النقص يعّوضه جزئيـا تعريـف العنـف املـرتيل الـوارد يف القـانون رقـم                    

، ومبقتـضاه يعتـرب العنـف ضـد املـرأة يف النطـاق       ٢٠٠٢يوليـه  / متوز ٢ املؤرخ   ١٧٥١٤
 :املرتيل من أشكال العنف غري القانونية

نــف املــرتيل أي فعــل أو إغفــال، مباشــر أو غــري مباشــر،  يعــّد مــن قبيــل الع”: ٢املــادة   
يؤدي بأي وسيلة إىل النيل من حرية أي شخص يف ممارسة حقوق اإلنسان أو التمتـع                
هبــا، أو التقييــد غــري القــانوين هلــذه احلريــة، ويــصدر عــن شــخص آخــر يــرتبط أو كــان 

ــة قائمــة علــى املعا    ــة، أو بعالقــة عاطفي شــرة دون يــرتبط هبــذا الــشخص بعالقــة خطوب
 “زواج، أو على القرابة، أو الزواج، أو القران غري الشرعي
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ــد أنــشأ القــانون رقــم     -  ــه اللجنــة الفخريــة ملكافحــة العنــصرية      ١٧٨١٧وق  املــشار إلي
: وكراهية األجانب وكل أشكال التمييز األخرى، املشكلة مـن ممثـل لألعـضاء التـالني              

ــة   ــيم والثقاف ــة (وزارة التعل ــيت ســتترأس اللجن ــات  ،)ال ــة، ووزارة العالق  ووزارة الداخلي
اخلارجية، وجملس القيادة املركزي لإلدارة الوطنية للتعليم العام، وثالثـة ممـثلني يعينـهم               

 األشـخاص الـذين ترشـحهم املنظمـات غـري احلكوميـة ذات         بـني  رئيس اجلمهورية مـن   
ــز         ــب وكــل أشــكال التميي ــة األجان ــصرية وكراهي ــروف يف مكافحــة العن ــاريخ املع الت

 .األخرى
، املـــؤرخ ١٥٢/٢٠٠٦ويـــنظم عمـــلَ هـــذه اللجنـــة مرســـوم الـــسلطة التنفيذيـــة رقـــم  - 

، الذي يـنص علـى أن تـؤدي اللجنـة أعماهلـا يف نطـاق جمـال حقـوق                    ٢٠٠٦مايو  /رأيا
 ).مديرية حقوق اإلنسان بوزارة التعليم والثقافة(اإلنسان لوزارة التعليم والثقافة 

 
 ٢املادة   

ف مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وتوافـق علـى أن تنتـهج،          تشجب الدول األطرا   
بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقا لذلك،             

 :تتعهد بالقيام مبا يلي
 تـشريعاهتا   وجتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دسـاتريها الوطنيـة أ            )أ( 

 يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حـىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي               املناسبة األخرى، إذا مل   
 هلذا املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتـضيه األمـر              )ب( 
 من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

 حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل وضـمان          إقرار احلماية القانونية   )ج( 
احلماية الفّعالـة للمـرأة، عـن طريـق احملـاكم الوطنيـة ذات االختـصاص واملؤسـسات العامـة               

 األخرى، من أي عمل متييزي؛
ضطالع بأي عمـل أو ممارسـة متييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة               الاالمتناع عن ا   )د( 

 تفق وهذا االلتزام؛تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا ي
اختاذ مجيع التـدابري املناسـبة للقـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مـن جانـب أي                     )هـ( 
  منظمة أو مؤسسة؛وشخص أ
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اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القـوانني              )و( 
 .رأةواألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد امل

 
 مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة  

ــادة   -  ــل املـ ــع     ٨تكفـ ــانون جلميـ ــام القـ ــساواة أمـ ــق يف املـ ــة احلـ ــتور اجلمهوريـ ــن دسـ  مـ
واللغــة املــستخدمة يف القاعــدة ال تــشري بالتحديــد إىل املــرأة والرجــل، بــل . األشــخاص

: ٨وجــاء يف املــادة . “األشــخاص”تتحــدث عمومــا عــن أصــحاب هــذا احلــق بلفظــة 
 .“كل سواء أمام القانون، بال تفرقة بينهم إال من حيث املواهب أو املزاياال”

احلقـــوق والواجبـــات ” مـــن دســـتور اجلمهوريـــة علـــى أن  ٧٢كـــذلك تـــنص املـــادة  - 
ا هــو مــن خــصائص اإلنــسان أو والــضمانات الــواردة يف الدســتور ال تــستثين غريهــا ممــ

 .“وري للحكمينبثق عن الشكل اجلمه ما
املعاهــدات  أنــه إذا كانــت )٢(ىل هــذا احلكــم، تــرى العقيــدة القوميــة املميــزة واســتنادا إ - 

واالتفاقيــات تعتمــد رمسيــا بالقــانون، فــإن مجيــع قواعــد حقــوق اإلنــسان املنبثقــة عــن     
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تكـون هلـا صـفة دسـتورية مـادام مـضموهنا يـشري إىل             

 .احلقوق األساسية لألشخاص
ال جيــوز عــدم ” مــن الدســتور علــى أنــه ٣٣٢ســتكمال، تــنص املــادة وعلــى ســبيل اال - 

تطبيق أحكام هـذا الدسـتور الـيت تعتـرف حبقـوق األفـراد، وتلـك الـيت متـنح الـسلطات                 
العامة صالحيات وتفـرض عليهـا واجبـات، بـسبب غيـاب الـنظم ذات الـصلة، إال إذا                   

 العامـــة للقـــانون، ساســـية للقـــوانني املنـــاظرة، وباملبـــادئ اســـتعيض عنـــها باملبـــادئ األ
 .“وبالعقائد املقبولة عموما

وبالتــايل، واتباعــا لــنفس هــذا املــسار العقائــدي، ال تنطبــق حقــوق اإلنــسان يف غيــاب    - 
ويــستعاض عــن هــذا الــنقص . القــوانني أو املراســيم الــيت تنظمهــا بــشكل أكثــر حتديــدا 
ــانو    ــادئ العامــة للق ــاظرة، واملب ــاللجوء إىل القــوانني املن ــب ــا،  ن، والعقائ ــة عموم د املقبول

يفــضي إىل اعتبــار الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان اإلطــار املعيــاري األساســي     ممــا
وجدير بالذكر، مع ذلك، أن دستور اجلمهوريـة يتـضمن حكمـا      . احلتمي هلذا الغرض  

_________________ 
؛ ١٩٩٩ القـانون العـام، مؤسـسة الثقافـة اجلامعيـة،            -كاسـينيلي مونيـوس     . بدعم من العقيدة الغالبة يف البلـد       )٢( 

و، املبـادئ العامـة للقـانون يف دسـتور أوروغـواي، مؤسـسة الثقافـة اجلامعيـة؛ غـروس                    كاخارفييه، خـوان بـابل    
إيسبييل، معاهدات حقـوق اإلنـسان والقـانون الـداخلي، جملـة أوروغـواي للقـانون اجلنـائي، مؤسـسة الثقافـة                      

 .١٩٨٧/٢اجلامعية، 
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ساريا يعترب املرأة الـشخص الواجـب أن تتـاح لـه املـشاركة يف الـسياسات االجتماعيـة                   
املـادة  . ن الثامنة عشرة من العمر الذين خيـالفون القـانون اجلنـائي           املوضوعية ملن هم دو   

ينص القانون على أن جناح األحداث خيضع لنظام خـاص تتـاح فيـه املـشاركة       ”: ٤٣
وهذا احلكم، بعيدا عـن أن يكـون قاعـدة تـستهدف تعزيـز التـدابري اإلجيابيـة                  . “للمرأة

لدستور يف ذلـك العهـد للمـرأة والـيت     ملشاركة املرأة، يعكس املرتلة اليت أعطاها خرباء ا 
حــصرت مــشاركتها يف احليــاة العامــة يف الــدور التقليــدي للــشخص املنــوط بــه رعايــة  

 .األطفال واملراهقني من اجلنسني
تكـافؤ احلقـوق والفـرص بـني الرجـل واملـرأة       ” بشأن  ١٨١٠٤إن اعتماد القانون رقم      - 

، أحيـل   ٢٠٠٥سـبتمرب   /ويف أيلول . يف الفترة األخرية يعد تقدما مهما     “ يف اجلمهورية 
إىل الربملان مـشروع القـانون الـذي أعـده املعهـد الـوطين للمـرأة وقدمتـه وزارة التنميـة                     

وفيمــا يلــي نــص . ٢٠٠٧مــارس /االجتماعيــة إىل الــسلطة التنفيذيــة، واعتمــد يف آذار 
 :القانون

 والفرص بـني    حتظى باالهتمام العام األنشطة املوجهة صوب تكافؤ احلقوق       ”: ١املادة    
 .“الرجل واملرأة يف مجهورية أوروغواي الشرقية

جيب على الدولة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة تصميم ووضـع وتنفيـذ             ”: ٢املادة    
ومتابعة الـسياسات العامـة حبيـث تتـضمن املنظـور اجلنـساين، اسـتنادا إىل اإلطـار العـام                    

 .“التوجيهي هلذا القانون
 املـؤرخ   ١٧٩٣٠ من القانون رقم     ٣٧٧املادة  ( باملعهد الوطين للمرأة     يناط”: ٣املادة    

تصميم اخلطـة الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق،      ) ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول  ١٩
الــيت تطبــق االلتزامــات الــيت يتحملــها البلــد يف الــصكوك املــصّدق عليهــا أو املوقعــة يف  

ريكيــة والــسوق املــشتركة لبلــدان  النطــاق الــدويل لألمــم املتحــدة ومنظمــة الــدول األم 
 .“املخروط اجلنويب، واملتعلقة بعدم التمييز ضد األشخاص على أساس اجلنس

كما ينص الفصل الثاين على إنـشاء جملـس وطـين لتنـسيق الـسياسات العامـة للمـساواة          - 
. بني اجلنسني يف إطار وزارة التنمية االجتماعية، وسريأسه ممثل للمعهد الـوطين للمـرأة    

ممثل لكل وزارة يعينه وزيرها، وأحد أعضاء حمكمـة العـدل   : يتألف هذا اجمللس من  وس
 مــن تعينــه احملكمــة، وعــضوين مــن جملــس املــشرفني أو مــن يعينــهما اجمللــس،   والعليــا أ

وأربعة ممثلني للمجتمع املـدين، واثـنني تعينـهما املنظمـات النـسائية، وممثـل تعينـه اهليئـة                    
 االتفاقيـة الوطنيـة للعمـال، وممثـل تعينـه غـرف             -ات للعمال   العامة املشتركة بني النقاب   
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وُيّتبــع يف مجيــع التعيينــات معيــار األقدميــة  .  اجلمهوريــةةأربــاب العمــل، وممثــل جلامعــ 
 ).٨املادة (املطلقة 

 
 منع التمييز ضد املرأة يف القواعد القانونية  

 :صراحة التمييز ضد املرأةرية ذات الصفة القانونية اليت حتظر افيما يلي القواعد الس - 
 . بشأن التمييز يف جمال العمل١٩٨٩يونيه /زيرانح املؤرخ ١٦٠٤٥القانون رقم  • 
 املــؤرخ ١٦٧٠٧ مكــررا مــن القــانون اجلنــائي، املوضــوعة بالقــانون رقــم  ٣٢١املــادة  • 

 .ه فعل إجرامي غري مشروعن، اليت تصف العنف املرتيل بأ١٩٩٥يوليه /متوز
 بـــشأن منـــع العنـــف املـــرتيل ٢٠٠٢يونيـــه / املـــؤرخ حزيـــران١٧٥١٤القـــانون رقـــم  • 

 .واكتشافه املبكر واجتثاثه
 مـن املدونـة القانونيـة للطفـل         ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٨ املـؤرخ    ١٧٨٢٣القانون رقـم     • 

 حبـق األطفـال واملـراهقني مـن اجلنـسني يف املعاملـة         ٩واملراهق، الذي يعترف يف مادتـه       
 .ن اجلنس أو الديانة أو اإلثنية أو الوضع االجتماعياملتساوية، بصرف النظر ع

ــم   •  ــانون رقـ ــؤرخ آب١٧٨١٧القـ ــسطس / املـ ــصرية  ٢٠٠٤أغـ ــة العنـ ــشأن مكافحـ  بـ
 .وكراهية األجانب وكل أشكال التمييز األخرى

 بـــشأن تعزيـــز تكـــافؤ احلقـــوق  ٢٠٠٠مـــارس / املـــؤرخ آذار١٨١٠٤القـــانون رقـــم  • 
 .ة أوروغواي الشرقيةوالفرص بني الرجل واملرأة يف مجهوري

، ١٩٨٩يونيـه   / املـؤرخ حزيـران    ١٦٠٤٨وجدير بالذكر أنه جرى، عرب القانون رقـم          - 
ــة أو        ــال الكراهي ــى أفع ــاحلض عل ــصالن ب ــائي فعلــني إجــراميني يت ــا اجلن ــضمني قانونن ت

ــان (االزدراء أو العنــف ضــد أشــخاص معيــنني أو ارتكــاب هــذه األفعــال      ١٤٩املادت
 اهلويـة اجلنـسية أو امليـول اجلنـسية أو           ورج فيهمـا نـوع اجلـنس أ       ، وال يد  )مكررا وثالثا 

 :اجلنس كأركان للجرمية
احلـــض علـــى الكراهيـــة أو االزدراء أو العنـــف ضـــد أشـــخاص  (ا ر مكـــر١٤٩املـــادة  - 

ــة للبــث العلــين، علــى      ”): معيــنني كــل مــن حيــض، بــشكل علــين أو بــأي وســيلة قابل
العنـف النفـسي أو البـدين ضـد شـخص      الكراهية أو االزدراء أو أي شكل من أشكال         

أو أكثــر، بــسبب لــون بــشرته أو عرقــه أو ديانتــه أو أصــله القــومي أو اإلثــين، يعاقــب   
 .“باحلبس لفترة ثالثة أشهر إىل مثانية عشر شهرا
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ارتكـــاب أفعـــال الكراهيـــة أو االزدراء أو العنـــف ضـــد أشـــخاص ( ثالثـــا ١٤٩املـــادة  - 
فــسي أو بــدين أو كراهيــة أو ازدراء ضــد كــل مــن يرتكــب أفعــال عنــف ن”): معيــنني

شــخص أو أكثــر، بــسبب لــون بــشرته أو عرقــه أو ديانتــه أو أصــله القــومي أو اإلثــين، 
 .“يعاقب باحلبس لفترة ستة أشهر إىل أربعة وعشرين شهرا

 
 العنف املرتيل  

متثلــت أهــم خطــوة، فيمــا يتــصل مبنــع العنــف املــرتيل واكتــشافه املبكــر واالهتمــام بــه      - 
 بـشأن العنـف     ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ٢ املؤرخ   ١٧٥١٤تثاثه، يف وضع القانون رقم      واج

ــرتيل         ــف امل ــع العن ــة صــوب من ــشطة املوجه ــه أن األن ــد ورد في ــاده، وق ــرتيل مث اعتم امل
والعنــف املــرتيل مــن . واكتــشافه املبكــر واالهتمــام بــه واجتثاثــه حتظــى باالهتمــام العــام

بالغـة أو   (ففـي كـل تـسعة أيـام متـوت امـرأة             : أشيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف البلـد        
). ٢٠٠١املديريـة الوطنيـة ملنـع اجلرميـة بـوزارة الداخليـة،             (بسبب العنف املرتيل    ) طفلة

 شــكوى يف مقــر الــشرطة تتعلــق مبــسائل العنــف  ٦ ٠٠٠ويــسجل يف كــل عــام زهــاء 
 .)٣( يف املائة من الضحايا٨٦املرتيل، وتشكل النساء 

ار إليه األولوية لتدابري منع العنف املـرتيل ومحايـة الـضحايا، ويتـيح              ويعطي القانون املش   - 
ويـنص القـانون، عـالوة علـى ذلـك، علـى إجيـاد              . اختاذ تدابري احترازية يف اجملال املدين     

 .جماالت لتوضيح وتنسيق سياسات منع اجتثاث العنف املرتيل
 :وقد أتاح هذا القانون الفرصة للقيام بشىت اإلجراءات - 

 .ربع حماكم متخصصة يف مقاطعة مونتفيديوأإنشاء  - ١ 
ــصرف يف حــاالت الطــوارئ     - ٢  ــد للت ــع أحنــاء البل ــضائية يف مجي .عقــد دورات ق
إنشاء اجمللس الوطين االستـشاري ملكافحـة العنـف املـرتيل، الـذي يتـشكل مـن              - ٣ 
س وزارة التنمية االجتماعية، واملعهد الوطين للمـرأة الـذي يتـرأ    : ممثل لكل من    
اجمللس، والسلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الـصحة العامـة، ووزارة             
ــام،        ــيم الع ــة للتعل ــة، ومعهــد الطفــل واملراهــق، واإلدارة الوطني ــيم والثقاف التعل
ــثلني للمجتم      ــة مم ــشرفني، وثالث ــس امل ـــوجمل ــن أعــض  ــ ــدين م ــشبكةــــع امل اء ال
 .ينساألوروغوية ملكافحة العنف املرتيل واجل  

_________________ 
 .٢٠٠٦املرصد الوطين للعنف واجلرمية، وزارة الداخلية،  )٣( 
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قيام اجمللس الوطين االستشاري ملكافحـة العنـف املـرتيل بوضـع اخلطـة الوطنيـة                 - ٤ 
، اليت اعُتمدت مبرسوم للـسلطة      ٢٠١٠-٢٠٠٤ملكافحة العنف املرتيل للفترة       
، والــيت بــدأ تطبيقهــا مــن خــالل  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١٠التنفيذيــة مــؤرخ   
ــوفري املــ       ــام، وت ــام الع ــشّغلي النظ ــدريبات مل ــهج  ت ــضحايا، وإدراج الن شورة لل
 .اجلنساين يف خمتلف أمانات الدولة  
إنــشاء جلــان املقاطعــات ملكافحــة العنــف املــرتيل يف أحــد عــشر جملــسا بلــديا،    - ٥ 
 .٢٠٠٧ويتبقّى إنشاء الثمانية جمالس األخرى يف غضون عام   
م الـشرطة   تدريب مشغلي النظام العام، مع التركيز على النظام القضائي ونظـا           - ٦ 
تعزيـز  ”والنظام الصحي، يف إطار مسؤولية املعهد الوطين للمـرأة يف مـشروع               
 .“املؤسسات القضائية يف اجملال اجلنساين من أجل تنمية منصفة  
العمــل، بتنــسيق مــن الربنــامج الــوطين لــصحة املــرأة واجلنــسانية التــابع لــوزارة   - ٧ 
ات واملوظفني يف جمـال الـصحة       الصحة العامة، على اعتبار السلطات واملؤسس       
العنف املرتيل من مشاكل الصحة العامة، واختـاذ إجـراءات، يف إطـار منهجيـة                  
تشاركية، من أجـل اإلعـداد املعيـاري والربنـاجمي لربوتوكـول العمـل يف جمـال                   
وقــد جــرى تنفيــذ بعــض اإلجــراءات     . األمــراض التناســلية للفــرق الــصحية     
 .هد الوطين للمرأةاملوضوعة بالتنسيق مع املع  
العمل، يف نطاق وزارة الصحة العامة، على إصدار دليل لإلجـراءات يف جمـال          - ٨ 
 .االهتمام بالعنف املرتيل يف املستوى األول للرعاية الصحية  
لطات واملــوظفني يف ستنفيــذ وزارة الــصحة العامــة لتــدابري توعيــة وتــدريب للــ - ٩ 
 . العنف املرتيل ضد املرأةمعاجلة حاالتجمال الصحة يف موضوع   
وضع الئحة لقانون العنف املرتيل ضد املرأة لقطاع الـصحة، مبوجـب مرسـوم               - ١٠ 
يلـــزم املؤســـسات الـــصحية بـــأن تـــدرج ضـــمن خـــدماهتا   ) ٢٠٠٦(رئاســـي   
. االهتمام بالعنف املرتيل ضد املرأة، وفق النماذج احملددة يف دليـل اإلجـراءات              
سـوم، وضـع اسـتمارة تتـضمن أسـئلة عـن احتمـال              وجرى، منذ بـدء نفـاذ املر        
وجــود عنــف مــرتيل وتوجيهــات ملــوظفي الــصحة، وهــي اســتمارة يــتعني أن      
متألها الفرق الصحية، مع إدراج بيانات عـن تـاريخ احلالـة الـصحية ملـن تزيـد                    
 . عاما١٥أعمارهن على   
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فيمـا يتـصل    توفري وزارة الصحة العامة الدعم واملشورة للمؤسـسات الـصحية            - ١١ 
 .بتطبيق قطاع الصحة لقانون العنف املرتيل  
وضع خطـة لـدعم نـشر وتطبيـق القـانون مـن خـالل الربنـامج الـوطين لـصحة                      - ١٢ 
وتشمل هذه املبادرة املؤسـسات  . املرأة واجلنسانية التابع لوزارة الصحة العامة      
 .اليت تقدم اخلدمات الصحية العامة واخلاصة  
راءات مــشتركة بــني وزارة الداخليــة واملعهــد الــوطين للمــرأة   تنظــيم عــدة إجــ  - ١٣ 
للتوصل إىل معاجلة أفضل حلاالت العنف املرتيل من جانب أفراد الـشرطة مـن                
ومـن  . اجلنسني، مع إعطـاء هـذا املوضـوع األولويـة يف سياسـات األمـن العـام                  
ة مبــشارك“ األمــن العــام والعنــف املــرتيل ”نــدوة عــن: أبــرز هــذه اإلجــراءات   
مفتشي الـشرطة واملفتـشني املـساعدين يف مجيـع مفتـشيات مونتفيـديو، وبيـان                  
املتخصصة لالهتمام بالعنف املرتيل يف البلد قاطبة، مـع إعطـاء           حالة الوحدات     
األولوية ملعرفة مكان هذه الوحدات يف هيكل املقاطعة، ووضـعها اإلسـكاين،              
ظفني، وتدريبــهم، وعقــد ومعــداهتا، وعــدد امللحقــني هبــا مــن موظفــات ومــو    
حلقات عمل إقليمية ملسؤويل الوحدات املتخصصة لالهتمام بـالعنف املـرتيل،             
ــشرطة وخمتلــف الرؤســاء يف          ــراد ال ــا أف ــشارك فيه ــة، ي ــوزارة الداخلي ــة ل التابع
املقاطعـــة، وحتقيـــق تقـــدم واســـع يف التـــسجيل اإلحـــصائي حلـــاالت اإلصـــابة    
 .مرصد اجلرميةباألمراض التناسلية انطالقا من   
وفيما يلي أبرز النقاط اليت مل تسوَّ حىت اآلن بالشكل املناسـب يف التـشريع ذي الـصلة                  

 :هبذا املوضوع
اجلنــائي املطبــق يف بلــدنا إىل إعــادة  حيتــاج القــانون - اســتجابة النظــام اجلنــائي )أ( 

أوروغـواي، مـن     ولـيس يف     .نظر متعمقة، وال سيما فيما يتعلق بسوء املعاملة والعنـف اجلنـسي           
 اجلنائيـة،   -ناحية أخرى ، قوانني تكفل احلماية واملرافقة للـضحايا يف أثنـاء الـدعوى القـضائية                 

 .وهو ما ال جيعل هناك تسوية مرضية سهلة للدعاوى القليلة اليت تصل إىل املرحلة اجلنائية
يل  تلقـى الطفـالت واملراهقـات املعانيـات للعنـف املـرت        - الطفالت واملراهقات  )ب( 

وأدى . معاملة متييزية باملقارنة بسائر ضحايا العنـف      ) وكذلك الذكور يف هذه الفئات العمرية     (
وجود القانون املتعلق بالعنف املرتيل مع القواعد اخلاصة باحلقوق املنتهكة والـواردة يف القـانون               

قــانون  هلــذا ال- مــن حيــث الــسوابق القــضائية -اجلديــد للطفــل واملراهــق إىل إعطــاء األولويــة  
األخري الذي ال يشتمل علـى ضـمانات إجرائيـة متاثـل مـا هـو منـصوص عليـه يف قـانون العنـف                       

 .املرتيل
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وفيما يتعلق حتديدا بسوء املعاملة واإليذاء اجلنسي، فإن قانون الطفل واملراهـق يقتـصر               - 
دم على حتديد التزام السلطات املختصة باإلبالغ، وعلى إيراد املبدأ الرئيسي املتعلق بعـ            

 .اإليذاء الفرعي
ب على هـذا الـنقص، جيـري اآلن اعتمـاد مـشروع قـانون معـدِّل لقـانون الطفـل            لوللتغ - 

أو اإليــذاء /واملراهــق، يــشار فيــه إىل التــدخالت القــضائية يف حــاالت ســوء املعاملــة و  
اجلنسي، وحيتوي على الضمانات املنصوص عليها يف الصكوك الدولية جلميـع ضـحايا             

تغالل الــسلطة، وحييــل مباشــرة إىل اإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف   جــرائم إســاءة اســ 
 .)٤(وقد اعُتمد هذا القانون بالفعل يف جملس الشيوخ. قانون العنف املرتيل

 
 آليات احلماية  
 التنظيم املؤسسي اجلنساين -ألف   
 إنشاء املعهد الوطين للمرأة  

املالحظات اخلتامية الـيت أبـدهتا      ، مع قدوم احلكومة اجلديدة، تنفيذ       ٢٠٠٥بدأ يف عام     
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن املعهد الوطين لألسرة واملـرأة، التـابع لـوزارة     

 املـؤرخ   ١٧٨٦٦فأعيد إحلاقه بوزارة التنمية االجتماعية املنشأة بالقانون رقـم          التعليم والثقافة،   
 .د الوطين للمرأة، وتغّير امسه إىل املعه٢٠٠٥مارس / آذار٢١
 ):٣٣٧املادة  (١٧٩٣٠وترد األهداف يف القانون رقم  - 
العمل، باعتباره الكيان املشرف على السياسات اجلنائية، على االضطالع مبهـام تعزيـز        • 

 .وتصميم وتنسيق وتنظيم وتنفيذ السياسات العامة، وكذلك متابعتها وتقييمها
ة، وإدراج تكــافؤ الفــرص واحلقــوق الــسياسية كفالــة االحتــرام حلقــوق اإلنــسان للمــرأ • 

 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ــصادي       •  ــسياسي واالقت ــيت تكفــل اإلدمــاج االجتمــاعي وال ــة ال ــة الكامل ــشجيع املواطن ت

 . والثقايف للمرأة، فضال عن مشاركتها الفعلية يف عملية التنمية الوطنية
 الـيت دخـل فيهـا البلـد يف اجملـال اجلنـساين وعلـى          العمل على الوفاء بااللتزامات الدولية     • 

القيـام، يف حــدود إمكانياتـه املاليــة، بإعمـال وتنفيــذ اتفاقيـات التعــاون الدوليـة املتــصلة      
 .هبذا الوفاء

_________________ 
 .٢٠٠٦نوفمرب /موعة النسائية يف جملسي الربملان، تشرين الثاينتقرير اجمل )٤( 
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تشجيع حصول املرأة على املوارد والفرص واخلدمات العامة حبيث تـسهم يف اجتثـاث               • 
اللتحـاق بعمـل، واحلـصول علـى القـروض          الفقر، وتعزيز قدرهتا اإلنتاجية مـن خـالل ا        

 .واألراضي والتكنولوجيا واملعلومات
 .ضمان وصول املرأة إىل هياكل السلطة واختاذ القرار ومشاركتها الكاملة يف ذلك • 

 :وفيما يلي الربامج اليت حددها املعهد الوطين للمرأة 
 تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات العامة - 

تيجي هلذا الربنامج هـو إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف تـصميم الـسياسات        اهلدف االسترا   
 .العامة ووضعها ومتابعتها وتقييمها

 العنف على أساس اجلنس - 
ــة            ــة املتكامل ــسياسات العام ــذ ال ــز وتنفي ــو تعزي ــامج ه ــذا الربن ــتراتيجي هل اهلــدف االس

طـة الوطنيـة   للتصدي للعنـف علـى أسـاس اجلـنس وضـمان إجنازهـا، وخباصـة تنفيـذ اخل            
 .ملكافحة العنف املرتيل

 املشاركة السياسية واالجتماعية للمرأة واملواطنة والقيادة - 
اهلـدف االســتراتيجي هلــذا الربنــامج هــو ضـمان الوصــول املنــصف للمــرأة والرجــل إىل     

مجيع هياكـل الـسلطة العامـة، وتعزيـز جمـاالت املـشاركة، ودعـم حقـوق املواطنـة الـيت                     
ــرأ   ــز امل ــوى مرك ــات        . ةتق ــن خــالل آلي ــسائية م ــادات ن ــق قي ــى خل ــضا عل ــل أي والعم

وإجــراءات تتــيح للمــرأة املمارســة الكاملــة للمواطنــة ومــشاركتها الفعليــة يف عمليــات  
 .التنمية

 أمانة املرأة األفريقية األصل - 
اهلـدف االســتراتيجي هلـذا الربنــامج هـو تعزيــز التـدابري الــيت تـساعد علــى عكـس اجتــاه         

 . النساء املنحدرات من أصول أفريقية الاليت يتعرضن لتمييز بالغحالة استبعاد
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 :)٥(وفيما يلي أبرز التدابري اليت اختذها املعهد الوطين للمرأة  
 ٢٠٠٥عام   

اتيجية للمعهــد  الــوطين للمــرأة، مــع حتديــد األولويــات  رحتديــد اخلطــوط العامــة االســت • 
 .الربناجمية لفترة اخلمسة أعوام

مـــارس / آذار٨زراء والـــوزيرات إىل التعهـــد العلـــين املـــشترك بتـــدابري يـــوم دعـــوة الـــو • 
 .إلنصاف اجلنسني

وقــد أحيــل هــذا . وضــع مــشروع قــانون تكــافؤ الفــرص واحلقــوق بــني الرجــل واملــرأة  • 
 . إىل السلطة التنفيذية٢٠٠٥سبتمرب /املشروع يف أيلول

ــة     •  ــات احلكومي ــسانية يف اهليئ ــدابري لتعمــيم اجلن ــةاختــاذ ت ــة، وزارة : التالي وزارة الداخلي
الصحة العامة، وزارة االقتصاد واملاليـة، وزارة العالقـات اخلارجيـة، مكتـب التخطـيط               

 .وامليزانية، املعهد الوطين لإلحصاء، اجملالس البلدية
 .إنشاء جلان يف املقاطعات ملكافحة العنف املرتيل يف مخس مقاطعات • 
لعنف املرتيل التابع للمعهد الوطين للمرأة، وهـو القـسم          تعزيز قسم الرعاية يف حاالت ا      • 

الذي يقدم املشورة القانونية والرعايـة النفـسية إىل النـساء الـاليت يعـانني العنـف املـرتيل                   
 .ويوجههن إىل األقسام املتخصصة األخرى

تــوفري التــدريب يف جمــال العنــف املــرتيل للقــضاة، واملــدعني، وحمــامي الــدفاع، والفنــيني  • 
ساعدين يف جمــال العدالــة والــصحة والتعلــيم، وغريهــم، وذلــك لتحــسني القــدرات    املــ

 .املؤسسية للمؤسسات املعنية باألمراض التناسلية
توزيع نسخ من اخلطة الوطنيـة ملكافحـة العنـف املـرتيل ومـواد تعليميـة موجهـة بـشكل                • 

 .خاص إىل السكان الذين يعيشون حاالت طوارئ اجتماعية
 .لتوعية املواطنني مبسألة األمراض التناسليةأنشطة عامة  • 
توفري فرص للحوار ووضع جداول أعمال مـشتركة مـع أجهـزة الـسلطات الـثالث يف                  • 

 .الدولة واألحزاب السياسية واجملتمع املدين
“  طريقة لتشجيع اإلنتاج اليـدوي لألغذيـة       ١٢”اتفاق مشترك بني املؤسسات بعنوان       • 

، “ة يف املنطقـة املتروبوليـة  نياستعزيـز الـسياسات اجلنـ   ”ع جيري تنفيذه يف إطـار مـشرو   
_________________ 

 . وزارة التنمية االجتماعية-املعهد الوطين للمرأة . ٢٠٠٥املذكرة السنوية لعام  )٥( 
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الذي ساعد على حتسني التبادل والتنسيق والتنظيم مـع املنـاطق الـسلعية يف كـانيلونس                 
 .ومونتفيديو، ووحدات تنمية فلوريدا وسان خوسيه مع املنطقة املتروبولية

املــرأة الــذي نظمتــه متثيــل البلــد واملــشاركة النــشطة يف االجتمــاع املتخــصص لــشؤون   • 
ــة     ــعة واألربعـــني للجنـ ــدان املخـــروط اجلنـــويب، والـــدورة التاسـ الـــسوق املـــشتركة لبلـ

، واجتماعــات جملــس اإلدارة يف املــؤمتر )١٠+ بــيجني (االجتماعيــة والقانونيــة للمــرأة 
اللجنــة االقتــصادية   (اإلقليمــي للمــرأة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب       

، واجتماعـات جلنـة البلـدان       ) األمم املتحدة  -ينية ومنطقة البحر الكارييب     ألمريكا الالت 
 ).منظمة الدول األمريكية، جلنة البلدان األمريكية للمرأة(األمريكية للمرأة 

املرصـود يف الفتـرات الـسابقة،       ُرصـد اعتمـاد يف امليزانيـة أكـرب بكـثري مـن االعتمـاد                : امليزانية  
ي، ابيـسو أوروغـو  ) مليـون ومائـة واثـنني وسـتني ألـف      (١ ١٦٢ ٠٠٠يرفع امليزانيـة مـن       مما

، إىل  ٣٠٦، يف مادته    ٢٠٠١، الصادر يف عام     ١٧٢٩٦وهو املبلغ الذي حدده القانون رقم       
وينقــسم االعتمــاد احملــدد يف . ي ســنوياابيــسو أوروغــو) اثــين عــشر مليــون (١٢ ٠٠٠ ٠٠٠

 :امليزانية لفترة اخلمسة أعوام على النحو التايل
 يا بيسو أوروغو٤ ٠٠٠ ٠٠٠: نفقاتال  
 يا بيسو أوروغو١ ٨٠٠ ٠٠٠: االستثمارات   
 يا بيسو أوروغو٦ ٢٠٠ ٠٠٠املرتبات   

وقد حدث أيضا تقدم واسع يف جمـاالت التعـاون الـدوري جـرى مبقتـضاه متويـل جـزء          
 .)٦(كبري من برامج املعهد الوطين للمرأة

 
  )٧(٢٠٠٦عام   

. لتشاركي ألول خطة وطنيـة لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق           الوضع ا  ٢٠٠٦جرى يف عام     
ــة مــن وثيقــة    عمــل وضــعها املعهــد الــوطين للمــرأة وطرحــت علــى    وقــد انطلقــت هــذه العملي

ــا يف   ــر فيهـ ــواطنني للنظـ ــات و ١٩املـ ــؤمترا باملقاطعـ ــة  ١٤  مـ ــشاورات القطاعيـ ــال للمـ  حمفـ
. م من النـساء    كان أغلبه   شخص، ٣ ٠٠٠ أكثر من    شارك فيها والتحالفات االستراتيجية،   

_________________ 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحـدة للـسكان،          (منظومة األمم املتحدة    : اهليئات الدولية هي   )٦( 

، الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، البنك الدويل لإلنشاء والتعمري،         )مم املتحدة االستئماين للمرأة   صندوق األ 
 . حكومة كاتالونيا-، الوكالة الكاتالونية للتعاون يف جمال التنمية Friedrich Ebert Stiftungمؤسسة 

مـة يف أوروغـواي يف جمـال حتقيـق املـساواة       دراسة استقصائية لآلليـات والـسياسات العا      : املعهد الوطين للمرأة   )٧( 
 .٢٠٠٦للمرأة واإلنصاف بني اجلنسني، 
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 ذلك، أنشئت حمافل للتشاور بشأن اخلطة مع هيئات خمتلفة تابعة للـسلطة التنفيذيـة               ةويف موازا 
وكبار موظفي احلكومة، وجرى االتفاق مع املوظفني الفنيني ومتخذي القـرارات الـسياسية يف           

 . على التدابري املمكن إدراجها يف اخلطةهيئات حكومة البلد وحكومات املقاطعات
ــدت    ــد انعق ــات  وق ــؤمترات املقاطع ــدين،     م ــع امل ــشاركة اجملتم ــد مب ــاء البل ــع أحن يف مجي

كمـا جـرى تبـادل املعلومـات واآلراء         . وحكومات املقاطعـات، واهليئـات الوزاريـة الالمركزيـة        
 مــع الربملــانيني، وأنـصار حقــوق املــرأة،  اجتماعــات تـشاورية بـشأن هيكــل اخلطـة وســياقها يف   

ة ذوي األصـول األفريقيـة، والريفيـات، والـسياسيات، والناشـطني يف         واحلركة النسائية، وحرك  
جمال التنوع اجلنسي، واللجنة الوطنية للمتابعة، وإدارة اجلنسانية واإلنصاف، واجمللس التمثيلـي             

 املــؤمتر الــوطين للعمــال، وقطاعــات األعمــال، -للهيئــة العامــة املــشتركة بــني النقابــات للعمــال 
 .التصالوالتعاونيات، ووسائل ا

 بـشأن   احللقات الدراسية واجتماعات العمـل    ومن ناحية أخرى، عقدت سلسلة من        
خمتلف احملاور املواضيعية، مبشاركة من احلكومة واجملتمع املـدين، جـرى فيهـا جتميـع املـدخالت              

 مـسامهات بالربيـد اإللكتـروين،    وأخـريا وردت . ع هذه اخلطـة األوىل  واالقتراحات املتعلقة بوض  
فـــل كـــان يـــستفاد مـــن صـــناديق الربيـــد لتلقـــي التعليقـــات واملالحظـــات النقديـــة  ويف كـــل حم
 :وجرى االضطالع يف الوقت ذاته بالتدابري التالية. واملسامهات

مــارس، للتــدابري احملققــة إلنــصاف اجلنــسني الــيت  / آذار٨الطــرح العلــين، يف إطــار يــوم  • 
 .٢٠٠٥اضطلع هبا شىت اهليئات احلكومية يف عام 

اللجنــة االستــشارية للــصحة اجلنــسية : مهة يف اآلليــات احلكوميــة املــشتركة التاليــةاملــسا • 
، اللجنة املشتركة بني املؤسـسات للمـسائل اجلنـسانية          )وزارة الصحة العامة  (واإلجنابية  

، اللجنـة الثالثيـة لتكـافؤ الفـرص         ) وزارة العالقـات اخلارجيـة     -املعهد الـوطين للمـرأة      (
، اجمللس االستـشاري ملكافحـة      )ن االجتماعي ماضالعمل وال رة  وزا(واملعاملة يف العمل    

 ). وزارة التنمية االجتماعية-املعهد الوطين للمرأة (العنف املرتيل 
وزارة الداخليـة،   : تشجيع إنشاء آليـات جنـسانية جديـدة يف اهليئـات احلكوميـة التاليـة               • 

 .ئيةوزارة اإلسكان وإدارة األراضي والبيئة، مرفق الطاقة الكهربا
ــة    •  ــة التالي ــسانية يف اهليئــات احلكومي ــدابري لتعمــيم اجلن ــذ ت ــة، وزارة : تنفي وزارة الداخلي

، وزارة االقتــصاد )وخباصــة الربنــامج الــوطين لــصحة املــرأة واجلنــسانية(الــصحة العامــة 
ــوطين     ــد الـ ــة، املعهـ ــيط وامليزانيـ ــة، مكتـــب التخطـ ــات اخلارجيـ ــة، وزارة العالقـ واملاليـ

 . البلديةلإلحصاء، اجملالس
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وضع جدول أعمال قانوين اسـتراتيجي يف مـسائل حقـوق اإلنـسان للمـرأة، بالتـشاور                  • 
 .مع ممثلني للسلطة التشريعية

ــسادس عــشر       •  ــشاركة يف االجتمــاعني املتخصــصني اخلــامس عــشر وال ــد وامل ــل البل متثي
رجنـتني  يف األ(لشؤون املرأة اللذين عقدهتما السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب    

ــل ــؤمتر اإلقليمــي للمــرأة يف أمريكــا     )والربازي ــثالثني يف امل ، وجملــس اإلدارة التاســع وال
اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر           (الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب       

ــارييب، املكــسيك  ، واجتمــاع اجلمعيــة الثالثــة والــثالثني ملنــدوبات جلنــة البلــدان       )الك
 ). جلنة البلدان األمريكية للمرأة-منظمة الدول األمريكية (للمرأة األمريكية 

اتفاقية البلدان األمريكيـة لقمـع      تقدمي أول تقرير ألوروغواي عن حالة تنفيذ أحكام          • 
واسـتند وضـع   . )اتفاقيـة بيلـيم دو بـارا    (العنف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه واجتثاثـه            

ــر إىل مــسامهات مــن أعــضاء وعــضوات    ــسانية   التقري ــة املخصــصة للمــسائل اجلن اللجن
 .الدولية

 .تشجيع إنشاء مكاتب بلدية إلنصاف اجلنسني • 
تعميق جماالت احلوار ووضع جداول أعمال مشتركة مع هيئات السلطات الـثالث يف              • 

 .الدولة واألحزاب السياسية واجملتمع املدين
 االضــطالع بالتــدبريين ويف إطــار تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف املــرتيل جــرى  
 :التاليني
توفري التدريب والتوعية يف جمال العنف املرتيل ملـوظفي وزارة الداخليـة املـسؤولني عـن                 • 

مفوضيات شؤون املرأة، والقضاة، واملدعني، وحمامي الـدفاع، والفنـيني املـساعدين يف             
ــة، والفنــيني يف جمــال الــصحة والتعلــيم، واملرشــدين االجتمــاع    يني، وأفــراد جمــال العدال

وترتيـب محلـة عامـة يف اليـوم         . الشرطة، وخرباء الطب الشرعي، وأفراد اجملتمـع املـدين        
 .الدويل لالَّعنف ضد املرأة

مقاطعـات كـانيلونس    (فتح ثالثـة أقـسام عامـة متخصـصة يف االهتمـام بـالعنف املـرتيل                  • 
ات أخـرى   ، والعمل على فتح ثالثة أقـسام أخـرى يف مقاطعـ           )وأرتيغاس وسّيرو الرغو  

 .من البلد
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 إضفاء الطابع املؤسسي على حقوق اإلنسان -باء   
جيري يف عهد احلكومة احلالية على مستوى البلد، مبوجب قانون امليزانية الوطنية رقـم                - 

، إنــشاء مديريــة حقــوق اإلنــسان يف وزارة )٢٠٠٥ديــسمرب /كــانون األول (١٧٩٣٠
. إلدارة حقـوق اإلنـسان وحتظـى بثقـة خاصـة          التعليم والثقافة اليت ختـصَّص هلـا ميزانيـة          
تـشجيع إعمـال حقـوق اإلنـسان علـى أوسـع            : وقد أنيطت هبـذه املديريـة املهـام التاليـة         

نطــاق؛ وضــع خطــة وطنيــة حلقــوق اإلنــسان؛ تعزيــز التوعيــة هبــذه احلقــوق يف كامــل    
النظـــام التعليمـــي الـــوطين العـــام واخلـــاص، النظـــامي وغـــري النظـــامي، والتعريـــف هبـــا  

يسها؛ وضع قواعـد ملواءمـة التـشريع الـوطين مـع التـشريع الـدويل؛ تنفيـذ برنـامج                    وتدر
يعزز االعتراف هبذه احلقوق واحترامها من قبل اإلدارة العامـة واملـوظفني؛ االضـطالع              
بتدابري ترمي إىل القضاء على أي نوع من التمييز ألسباب تتعلـق باإلثنيـة أو العـرق أو                  

نسي أو القدرات املختلفة أو العمر أو الطلعة؛ العمل علـى           اجلنس أو الدين أو امليل اجل     
حتديد أطر مؤسسية الشتراك املواطنني تنطوي على ضمانات ملكافحـة انتـهاك حقـوق              
ــسيق مــسائل       ــراح وتن ــيم أداء اخلدمــة العامــة؛ اقت ــساعد علــى متابعــة وتقي ــسكان وت ال

 اتفاقـات للتعـاون     وانطالقا من هذه املديريـة، جـرى وضـع        . حقوق اإلنسان يف املنطقة   
 :والعمل املنسق مع اجلهات التالية

 . وزارة العمل والضمان االجتماعي واإلدارة الوطنية للتعليم العام - 
نــوفمرب  / تــشرين الثــاين  ٢٢جملــس مقاطعــة مالــدونادو، وقــد ُوقــع االتفــاق معــه يف         - 

 تنظــيم الــسياسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان لتتــسق مــع  ) ١: (، وأهدافــه هــي٢٠٠٦
ــذه          ــار ه ــل آث ــرابط وتفعي ــد ت ــق يف البل ــث يتحق ــة، حبي ــضعها البلدي ــيت ت ــسياسات ال ال

التعاون والتنسيق مع البلديـة يف إنـشاء إدارة حلقـوق اإلنـسان يف اجمللـس         ) ٢. (احلقوق
تدعيم اإلجراءات اليت تتخذها البلديـة يف إدارة املـشاريع وتنفيـذ الـربامج        ) ٣. (البلدي

تبـادل  ) ٤. (صها أو باالتفاق مـع املؤسـسات األخـرى        بشكل منّسق يف حدود اختصا    
 .املعلومات بني األطراف يف هذه املسألة

، وأهدافـه تتفـق   ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ١٢جملس كولونيا، وقد ُوقـع االتفـاق معـه يف           - 
 .بالضبط مع األهداف املذكورة سابقا فيما يتصل مبقاطعة مالدونادو

قات اخلارجية يف مناقشة تقرير البلـد عـن احلقـوق           وقد جرى االشتراك مع وزارة العال      - 
ــهج       ــة، مــع مــشاركة واســعة مــن اجملتمــع املــدين وبن ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي االقت

 .جنساين شامل
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ــة    ــة إىل اإلدارات التالي ــداخلي للمديري ــيم، البحــث، إنــصاف  : وينقــسم اهليكــل ال التعل
ذوي األصـول األفريقيـة، حقـوق اإلنـسان         األعراق، تنسيق وتعزيز السياسات العامـة املتعلقـة بـ         

واجلنــسانية والعمــل، الــسياسات العامــة حلقــوق اإلنــسان للبــالغني، الــسياسات العامــة حلقــوق    
اإلنسان للمـصابني حبـاالت عجـز خمتلفـة، اجتمـاع الـسلطات العليـا املختـصة حبقـوق اإلنـسان                     

ــدول       ــويب وال ــدان املخــروط اجلن ــشتركة لبل ــسوق امل ــة ال ــسبة، مــشاركة  ووزارات خارجي املنت
 .املواطنني، احملفوظات، املكتبة

ويعــّد تعزيــز إنــصاف اجلنــسني وتغــيري األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة مــن حمــاور بــرامج  
 .عمل املديرية

 الوحدة املواضيعية حلقوق اإلنسان واجلنـسانية والعمـل،   ٢٠٠٦أيضا يف عام     وأنشئت 
 :واملشاركة فيهاوانطالقا منها جرى تنظيم األنشطة التالية 

إنــشاء مــصرف لبيانــات شــىت مؤســسات الدولــة، علــى صــعيد البلــد واملقاطعــات،          
 .وكذلك املنظمات غري احلكومية العاملة يف املسألة اجلنسانية

ــا       ــن أبرزه ــة واخلاصــة، وم ــع املؤســسات العام ــاون م ــة  : التع ــة اجلمهوري دورة (جامع
، وزارة العمل والضمان االجتمـاعي      )“راطيةاجلنسانية والتنمية والدميق  ”للخرجيني يف موضوع    

االشتراك يف مناقشة عمل األطفال، وتعديل الفـصل الثـاين عـشر مـن قـانون الطفـل واملراهـق،            (
املـشاركة يف إعـداد   (، وزارة العالقـات اخلارجيـة       )وعقد دورة عن التحـرش املعنـوي يف العمـل         

اجتمـاع  (، وزارة التنمية االجتماعيـة  )ةتقرير البلد عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي     
ــة وحقــوق اإلنــسان عــام يف موضــوع  ــة للــهجرة  )الطــوارئ االجتماعي حمفــل (، املنظمــة الدولي
؟، مع التركيز علـى     عبودية القرن احلادي والعشرين   : اجلانب اخلفي للهجرات  ملناقشة موضوع   

 .، وغري ذلك)مسألة االجتار بالنساء واالجتار باألشخاص عموما
جرى كذلك، يف العامني املاضيني، إنشاء جلان حلقـوق اإلنـسان يف الربملـان وجمـالس                و 
ويف مقاطعة مونتفيديو، استحدث جملس املقاطعة منـصب حمـامي الـسكان، الـشبيه              . املقاطعات

وبـدأت مزاولـة    ). ٢٠٠٣ديـسمرب   / املـؤرخ كـانون األول     ٣٠٥٩٢املرسوم رقم   (بأمني املظامل   
، ولذلك يتعذر تقدمي معلومات أكثر عـن هـذه املـسألة،            ٢٠٠٦نوفمرب  /العمل يف تشرين الثاين   

 .إال فيما يتعلق مبرسوم املقاطعة املنشئ هلذا املنصب
 

 احملاكم القضائية -جيم   
ويف . ال يوجد يف أوروغواي قضاء متخصص يف العنف املرتيل إال يف والية مونتفيـديو              - 

الــيت (ختــصاصاهتا حــسب الــدعاوى املدنيــة داخــل البلــد تقــوم احملــاكم املدنيــة بتوزيــع ا
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. ، أو اجلنائيــة)شكل خــاص، إخلتــشمل قــضايا العمــل واألســرة والقــضايا املدنيــة بــ      
ــرائم         وال ــرتيل أو اجل ــف امل ــرائم العن ــضاء متخــصص يف ج ــائي ق يوجــد يف اجملــال اجلن

 .اجلنسية يف أي من مقاطعات البلد
ــشئت يف مونتف    -  ــرتيل، أن ــالعنف امل ــق ب ــديو، يف أواخــر عــام  وفيمــا يتعل ــع ٢٠٠٤ي ، أرب

حمــاكم متخصــصة لألســرة للنظــر يف القــضايا املنطويــة علــى شــكاوى مبقتــضى قــانون    
 .العنف املرتيل، أو شكاوى تتعلق حبقوق منتهكة لألطفال واملراهقني من اجلنسني

وقــد أدى خلــط قــضايا العنــف العــائلي بقــضايا األطفــال واملــراهقني مــن اجلنــسني إىل    - 
ــ ــدابري   . درة هــذه احملــاكم علــى العمــل جتــاوز ق وتعكــف هــذه احملــاكم علــى اعتمــاد ت

احترازية، مث حتال املسألة إىل حماكم األسرة الـيت تنظـر، عـالوة علـى هـذه املـسائل، يف                   
قضايا الطالق، واملرياث، واحليازة، والزيارات، وغري ذلك من املسائل املتصلة بقـانون            

 .األسرة
، ٢٠٠٥ املتخصصون يف العنف املرتيل يف مونتفيديو، يف عـام           وقد نظر القضاة األربعة    - 

 يف املائـة منـها متعلقـا بقـضايا مرفوعـة وفـق قـانون العنـف                  ٥٩ قضية كان    ٦ ١٨٧يف  
مبـا يف   ( يف املائة بأطفال ومراهقني من اجلنسني حقوقهم معرضة للخطر           ٤١ املرتيل، و 

 جلـسات   ٣ ٤٠٩ة األربعـة    ويف هـذا العـام، عقـد هـؤالء القـضا          ). ذلك العنف املـرتيل   
 .)٨( جلسات تقييمية١ ٤٠٣ استطالعية و

ومع ذلـك فـإن     . ويقضي القانون بأن حتال هذه القضايا بعد ذلك إىل حمكمة اجلنايات           - 
وترجـع  . حماكم اجلنايـات ال تنظـر إال يف نـسبة مئويـة ضـئيلة للغايـة مـن هـذه القـضايا                     

ــسمة حــسب املوضــوع إىل    ــات األخــرية املق ــامالبيان ــذي    (٢٠٠٤  ع ــاريخ ال ــو الت وه
 ١٣٣ويف هـذا العـام حـوكم        ). تكن تعمل فيه احملاكم املتخصصة يف العنـف املـرتيل          مل

، وذلك يف الوقـت الـذي سـجلت فيـه وزارة الداخليـة،              )٩(شخصا بتهمة العنف املرتيل   
 . قضية من هذا النوع٣ ٩٢٣يف هذه الفترة ذاهتا ويف مونتفيديو وحدها، 

 
 الوطنية للعملاملديرية  -دال   

تتمثل مهمة املديرية الوطنيـة للعمـل يف وضـع وتنـسيق وتنفيـذ سياسـة العمـل يف مجيـع              - 
وتتبــع شــعبة التفــاوض الفــردي هــذه املديريــة، ومهمتــها منــع املنازعــات . أرجــاء البلــد

 :الفردية يف العمل والتوسط فيها، باعتبارها الوحدة اإلدارية املنوط هبا ما يلي
_________________ 

 .www.poderjudicial.gub.uy - السلطة القضائية - ٢٠٠٥احلولية اإلحصائية  )٨( 
 .٢٠٠٦مارس /تقرير أعدته السلطة القضائية يف آذار )٩( 
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ــا •  لطريق اإلداري يف منازعــات العمــل الفرديــة قبــل تطبيــق األحكــام اخلاصــة   التوفيــق ب
ــرة (بالعمـــل  ــادة ٢الفقـ ــادة  ٥٧ مـــن املـ ــتور، واملـ ــم  ١٠ مـــن الدسـ ــانون رقـ  مـــن القـ
 .، مع إجراء مشاورات وعقد جلسات للتوفيق)١٤١٨٨

التدخل يف االتفاقات الطوعية املعقودة بـني أطـراف عالقـة العمـل الفرديـة قبـل تـدخل                    • 
 .شعبة املشاورات

ــسبيا، مــع بعــض       -  ويف األعــوام املــستعرضة ظــل العــدد اإلمجــايل للمطالبــات مــستقرا ن
ــات يف عــامي   ــة الــيت عاناهــا    ٢٠٠٣  و٢٠٠٢التقلب ــصادية املالي ــة االقت ، نتيجــة لألزم

ومع أن عدد مطالبات الرجال يفوق عدد مطالبات النـساء، فـإن الرتعـة بينـهما                . البلد
 .ما زالت قائمة

وجدير بالذكر أن احلاالت املـسجلة دون بيانـات تتفـق مـع شـكل اسـتيفاء االسـتمارة            
 .بعد ورود املطالبة ذات الصلة

ويف جمموع األعوام املستعرضة، فإن املطالبـات املتعلقـة باألمومـة وتعويـضات األمومـة                - 
ــال    ــست ذات ب ــز ووقــت الرضــاعة لي ــدرج يف ذلــك الفــصل مــن العمــل    . والتميي وين

وليـست هنـاك معلومـات حمـددة عـن          . خاصة، ومنها الفصل بسبب احلمـل     ألصحاب  
 .هذه الظاهرة

 
 املطالبات املتعلقة حباالت التمييز النامجة عن التحرش املعنوي واجلنسي، حسب اجلنس  

املفتــشية العامــة للعمــل والــضمان االجتمــاعي هــي اجلهــاز املخــتص باحلمايــة القانونيــة   - 
امـة بـالظروف الـصحية واألمنيـة والبيئيـة الـيت تـزاول فيهـا                للعمال يف العمل، وبصفة ع    

وتقــوم هــذه املفتــشية بتــسجيل الــشكاوى مــن التحــرش املعنــوي . كــل أشــكال العمــل
 .٢٠٠٤واجلنسي منذ أواسط عام 

 
 :حاالت التحرش املعنوي املكتشفة  

وقــد عوقبــت املؤســسة بغرامــة . حتــرش تعــرض لــه عامــل توزيــع باجلملــة: ٢٠٠٤عــام  - 
 . من الدستور٥٤  و٥٣  و١٠  و٧تهكة، مبوجب املواد نبب حقوق الفرد املبس

ومل تنتـِه اإلجـراءات يف أي       .  شـكوى مـن التحـرش املعنـوي        ١٢قُـدمت   : ٢٠٠٥عام   - 
وفيمــا عــدا شــكوى واحــدة تتــصل     . مــن القــضايا بتوقيــع عقوبــات علــى املؤســسة     

ــ ــداد تالب حــرش معنــوي أقــل،  ، فــإن ســائر الــشكاوى تتعلــق بت  حرش املعنــوي بــني األن
ــدرجات متوســطة   ــادة     . وخــصوصا ب ــاك إع ــت هن ــا، كان ــدعاوى تقريب ــصف ال ويف ن
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تــشكيل يف العمــل، وظهــر أن الوضــع انعكــس بعــد اإلجــراءات الــيت اختــذهتا املفتــشية   
ويف القــضايا األخــرى انتــهى األمــر خبــروج املتحــرش بــه أو املــشكو يف . العامــة للعمــل

 .لشكاوى بقطاع التجارةويتصل نصف ا. حقه باعتباره متحرشا
 منــها حبــاالت حتــرش معنــوي ٨ شــكوى، يتــصل ١١قُــّدمت حــىت اآلن : ٢٠٠٦عــام   

 . بالتحرش املستمر٣ أو املديرين، و/أقل من جانب املشرفني والرؤساء و
 

 :حاالت التحرش اجلنسي املكتشفة  
 .ال توجد سجالت للشكاوى: ٢٠٠٤عام   
مــن التحــرش املعنــوي، منــها شــكويان مــن  شــكاوى ٣جــرى النظــر يف : ٢٠٠٥عــام   

 .امرأتني، وشكوى واحدة من رجل
وفيما يتصل حباالت التحرش اجلنسي بالنساء حسب قطاعات العمـل، هنـاك شـكوى                

تتصل بقطاع إعداد األطعمة، وأخرى تتصل باخلدمة املرتليـة؛ والـشكاوى بالنـسبة إىل         
أي مـن هـذه القـضايا النعـدام     ومل توقـع عقوبـات يف   . الرجال تتصل بالقطاع البحري  

 .األدلة
ُنظــر حــىت اليــوم يف شــكويني لعــامالت يف قطــاع اخلــدمات وقطــاع        : ٢٠٠٦عــام   

 .التجارة
 

 حاالت التمييز بسبب احلمل والوالدة  
لوحظ يف مؤسسات قطاع الـصناعة أن العقـود الـيت توقعهـا العـامالت حتـت االختبـار                    - 

عمـل يف فتـرة االختبـار، ال يـدفع تعـويض عـن              تنص على أنه يف حالة االنقطـاع عـن ال         
وأوعز إىل املؤسـسات يف توفيـق العقـود مـع القـانون             . الفصل من العمل بسبب احلمل    

وقد طعنت املؤسسات يف القرار املتخذ، وبعد أن أكدت حمكمـة املنازعـات             . الساري
ط النتيجـة اإلبقـاء علـى الـشر    اإلدارية هذا القرار، جـرى تفتـيش املؤسـسات، وكانـت           

، صـدر حكـم     ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٥ومبوجب القرار املؤرخ    . املتبع يف عقود العمل   
 من قـانون العمـل،      ١١١، واملادة   ١٠٤٨٩  و ١٠٧٥١نني رقم   انوبالغرامة ملخالفة الق  

 .٣٧/٩٢واملرسوم رقم 
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 رئاسات الشرطة وأقسام الشرطة -هاء   
ــها يف     ــة لعمل ــدء اإلدارة احلالي ــارس / آذار١مــع ب ــدأ العمــل املــشترك مــع   ،٢٠٠٥م  ب

وهـو مـا سـلفت    (املعهد الوطين للمرأة على إدراج املنظور اجلنـساين يف نـشاط وزارة الداخليـة              
دت وزارة الداخليــــة باختاذهــــا يف وكــــان مــــن التــــدابري األوليــــة الــــيت تعهــــ). اإلشــــارة إليــــه

ــة اللــذين يــشري   ٢٠٠٥مــارس /آذار ٨ ــواردين بــني قوســني يف امليزاني ان إىل  حــذف احلــرفني ال
الــشرطة النــسائية، حيــث إن املــوظفني املعــاونني كــانوا يتعرضــون للتمييــز عنــد شــغل الــشواغر  

وترتيبــا علــى هــذا التــدبري، أصــبحت الــشرطيات   ). PF(اإلداريــة والــشواغر اإلداريــة النــسائية  
يتمتعن بظروف متساوية مع الرجـال يف مهنـة الـشرطة، وأصـبح مـن الـسهل علـيهن التنقـل يف                      

وأصبح هلـذه املـادة     . نة، ومل تعد حقوقهن مقيدة يف الترقي واالنتقال إىل أماكن أخرى          هذه امله 
أيضا تأثريها يف املتقدمني إىل املسابقات املفتوحة اليت تعقد يف الوحدات اإلداريـة لـشغل الرتبـة                 

أسـفرت النتـائج عـن زيـادة عـدد       ويف مـالك الوظـائف اإلداريـة،        . الثانية مـن وظـائف املعـاونني      
 شاغرا عقـدت مـسابقة مللئهـا،        ٥٥٣فمن جمموع   . ت هذه الوظائف على عدد شاغليها     شاغال

ويف رئاســات الــشرطة يف فلوريــدا ومالــدونادو وبايــساندو  .  يف املائــة منــها٣٧شــغلت النــساء 
 يف املائـة، بـل   ٥٠ساء علـى  نـ وريو نيغرو وروتشا وسالتو وتـاكوارميبو، زادت النـسبة املئويـة لل           

وعلـى الـرغم مـن ارتفـاع النـسب املئويـة            . املائة يف احلالة احملددة ألرتيغـاس      يف   ١٠٠إهنا بلغت   
اللتحاق النساء، فإن من الواضـح أن الوظـائف اإلداريـة يف كـل رئاسـة للـشرطة يهـيمن عليهـا               

 يف املائـة، باسـتثناء رئاسـة الـشرطة يف مالـدونادو             ١٣الرجال، إذ تقل النسبة املئوية للنساء عن        
أما النسبة املعاكسة فتبدو يف رئاسـة الـشرطة يف ريفـريا،    . ١٦,٩ه املسبة إىل   اليت تصل فيها هذ   
واملتــوخي مــستقبال إعطــاء كــل وحــدة مــا متوســطه مخــسون  .  يف املائــة٤,٢حيــث تتــدىن إىل 

معظــم الــشواغر ستــشغلها النــساء، فــإن املتوســط العــام  شــاغرا إداريــا مللئهــا، وعلــى فــرض أن  
 يف املائـة،    ٢٥  و ٢٠لى مبا يتـراوح بـني       ع، سيظل على الدوام أ    للرجال، مقارنا مبتوسط النساء   

ويف الوحــدات اإلداريــة الــصرف، الــيت تنحــصر  . ولــذلك فــإن الوضــع الــراهن لــن يــتغري كــثريا 
مهمتــها األساســية يف املنــع واألمــن العــام، ومنــها رئاســات الــشرطة، يهــيمن الرجــال علــى          

تغلـب فيهـا مهـام الـدعم، مثـل معاجلـة            وعلى العكس من ذلك ففي الوحـدات الـيت          . الوظائف
 يف املائـة، بـل تـصل إىل       ٥٠املستندات أو تقدمي اخلـدمات التقنيـة، تزيـد نـسبة املوظفـات علـى                

 . يف املائة يف املديرية الوطنية لصحة الشرطة٦٢,٣
 رئاسات تتـوىل فيهـا املـرأة رئاسـة الـشرطة،          ٣وليس يف الرئاسات التسع عشرة سوى        

 .ائبات للرئيسوإن كانت ال تضم ن



CEDAW/C/URY/7  
 

07-40891 27 
 

ويف املديريات الوطنيـة اإلحـدى عـشرة الـيت تتـألف منـها الـوزارة، ال توجـد مـديرات                      
وجدير بالتنويه أن هـذه التعيينـات ذات   . وطنيات إال يف ثالث منها توجد فيها نائبتان للمديرة    

 .صلة بسياسة اإلنصاف اليت تتبعها هذه اإلدارة فيما يتعلق مبوضوع اجلنسانية
 : اختاذ التدابري التالية لتحقيق اإلنصاف للجنسني٢٠٠٥ذ عام وبدأ من 
 .قيةاإلنصاف يف التعيني واالختيار والتر - ١ 
 .إعداد وتدريب الرجال والنساء بإنصاف - ٢ 
 .احترام ودعم ممارسة األمومة واألبوة - ٣ 
 .حتديد املهام وفقا للمؤهالت والقدرات والتطلعات - ٤ 
 .رش اجلنسي واملعنويالقضاء على التح - ٥ 
 .منع حاالت التمييز واملعاقبة عليها - ٦ 
 .املعاملة باحترام وإنصاف - ٧ 
 .نظام للمعلومات املتصلة بالقضايا اجلنسانية - ٨ 
رسم سياسة مؤسسية تندرج فيها مسألة اجلنسانية، مبا يف ذلك بوجـه خـاص               - ٩ 

د احملـاور االسـتراتيجية     إعادة تعريـف سياسـة االهتمـام بـالعنف املـرتيل، وحتديـ            
 .للعمل من أجل اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص واحلقوق

 
 األحكام اجلنائية املنطوية على متييز ضد املرأة  
 جترمي اإلجهاض  

 الــذي يعتــرب اإلجهــاض   ١٩٣٨ لعــام ٩٧٦٣مل يــتم حــىت اآلن إلغــاء القــانون رقــم      - 
ــن ج      ــه م ــة املتكــررة بإلغائ ــم املطالب ــة، رغ ــن املنظمــات    الطــوعي جرمي ــد م ــب العدي ان

 .)١٠(االجتماعية والسياسية
 ٣٣ ٠٠٠هناك تقديرات حديثة ملمارسة اإلجهاض سرا تشري إىل عـدد ال يقـل عـن                و - 

ــة إجهــاض ســنويا يف عــام    ــشهد زهــاء   (٢٠٠٣حال ــد ي ــود حــي  ٤٩ ٠٠٠يف بل  مول
 ).٢٠٠٤سانسيفيريو، ) (سنويا

_________________ 
 .٢٠٠٤ مايو/ يف املائة يؤيدون قانون الصحة اإلجنابية، أيار٦٣ )١٠( 
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ت عــدم فعاليتــه، إذا مل يطبَّــق أي مــن  ويف األعــوام الــيت كــان القــانون ســاريا فيهــا ثبــ   - 
الشروط الالزمة لتيسري الوصـول إىل املرافـق الـيت تقـوم باإلجهـاض وفـق االشـتراطات                  

وكان عـدم التـيقن مـن تـوفري العقـاقري املخففـة وامللطفـة لـآلالم مـن األسـباب                . املقررة
نون ولـو كـان القـا     ). ١٩٨٩ ،دوفاو، ج (لعدم تطبيق قانون جترمي اإلجهاض      األخرى  

، فاملـصلحة الـيت يـسعى       “شـرف األسـرة   ”قد طّبق الحتاج إىل التنقـيح حلـذف عبـارة           
ذلـك أن التخفيـف مـن أمل اإلجهـاض إلنقـاذ شـرف األسـرة                . إىل محايتها غـري مقبولـة     

مياثل اجلرمية القانونية اليت متحو ذنب مرتكب االعتـداء اجلنـسي الـذي يعـرض الـزواج                 
ا علــى عــدم فعاليتــه يف قمــع هــذه املمارســة   وقــد بــرهن القــانون أيــض . علــى الــضحية

واملعاقبة عليها، إذ مل تسجل سوى مالحقات قليلة للغايـة يف جرميـة اإلجهـاض، كمـا                 
 وتكــاد حــاالت املالحقــة .)١١(ء إىل إســقاط احلمــل ال يــزال شــائعا يف البلــد وأن اللجــ

نـا فـإن   ومـن ه . الراهنة تكون مقصورة علـى احلـاالت الـيت متـوت فيهـا املـرأة املتورطـة              
هذا القانون التأدييب كان مبعثه أساسا املمارسة الـسرية الـيت جتـرى يف معظـم األحيـان                  

 .يف ظروف خطرة، وهو ما ال يزال يؤثر يف صحة املرأة وحياهتا
 :وفيما يلي البيانات اليت قدمها املعهد التقين للطب الشرعي - 

ــة : ٢٠٠١   ــرأة، ١٤  رجــــال و٧، ٢١حماكمــ بــــاحلبس،  ١٤  دون حــــبس و٧ امــ
 . من معتادي اإلجرام٦ ألول مرة و ١٥

 ألول  ١٤ بـاحلبس،    ٩  دون حبس و   ٧ امرأة،   ١٢  رجال و  ٤،  ١٦حماكمة  : ٢٠٠٢  
 . من معتادي اإلجرام٢ مرة و

ــة : ٢٠٠٣   ــرأة، ١٣  رجــــال و٣، ١٦حماكمــ  بــــاحلبس، ١٤  دون حــــبس و٧ امــ
 . من معتادي اإلجرام٦ ألول مرة و ١٥

 .د، امرأة، باحلبس، ألول مرةحماكمة شخص واح: ٢٠٠٤  
، وإن تـوافرت بيانـات عـن األحكـام          ٢٠٠٥  و ٢٠٠٠وليس هناك بيانات عن عامي       - 

 .الصادرة
ــصحة       -  ــة ال ــانون محاي ــشأن مــشروع ق ــسابقة، جــرى نقــاش ب ــشريعية ال ــدورة الت ويف ال

، الذي اعتمـد بأغلبيـة األصـوات يف اجللـسة العامـة جمللـس               )٢٠٠٤-٢٠٠٢(اإلجنابية  
ورفض يف تصويت جملـس الـشيوخ عليـه         ) ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠(ب  النوا

_________________ 
 حالـة إجهـاض   ٣٣ ٠٠٠ متباينة، إذ تتـراوح بـني   ٢٠٠٣ وتقديرات عام   ١٩٧٤التقديرات املتاحة منذ عام      )١١( 

 ).١٩٧٤إرموخينس ألفاريس،  (١٥٠ ٠٠٠و ) ٢٠٠٣سانسيفيريو، (سنويا 
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وهــذا املــشروع هــو الوحيــد حــىت اآلن الــذي حظــي مبوافقــة  ). ٢٠٠٤مــايو / أيــار٤(
 .األغلبية يف أحد اجمللسني

ونّص مشروع القانون يف مواده الثالث األوىل على مـسؤولية الدولـة ودورهـا يف                - 
 طارحا وسائل ملنع احلمل غـري املرغـوب         ،ة واإلجنابية محاية وضمان احلقوق اجلنسي   

التربية اجلنـسية، وحـصول اجلميـع علـى         : فيه، ومشجعا األمومة واألبوة باالختيار    
 امرأة يف   ضاواعتبارا من املادة الرابعة، يسلم املشروع حبق أي       . خدمات منع احلمل  

 املـشروع  ويـرى .  أسبوعا مـن بـدء احلمـل   ١٢إسقاط احلمل باختيارها يف غضون  
ــا ــستهدف  ضأن اإلجهـ ــة ال تـ ــة طبيـ ــد     عمليـ ــل بعـ ــقاط احلمـ ــز إسـ ــربح، وجييـ الـ

ا اعتبــارا ضويــويل مــشروع القــانون أيــ. أســبوعا مــن بدئــه يف ظــروف حمــددة  ١٢
 .أو نفسية/خاصا للمراهقني واملصابني بعاهة عقلية و

ســة ويف الــدورة التــشريعية الراهنــة، تعكــف جلنــة الــصحة يف جملــس الــشيوخ علــى درا  - 
مياثـل يف حمتـواه املـشروع       ) مشروع الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      (مشروع قانون جديد    

 .املشار إليه سابقا
 

 اجلرائم اجلنسية  
املـــرأة هـــي الـــضحية األوىل للجـــرائم اجلنـــسية، حـــسبما توضـــح ســـجالت الـــشرطة    - 

ئيـة  ولذلك فإن أسلوب التشريع فيما يتعلـق هبـذا املوضـوع مـن الناحيـة اجلنا               . والقضاء
 .يؤثر على املرأة مباشرة

ومل ُيمّس تقريبا الفصل العاشر من القانون اجلنائي الـذي يـشمل اجلـرائم اجلنـسية الـيت            - 
ــا  ــرة  ”يطلـــق عليهـ ــام األسـ ــدة ونظـ ــادات احلميـ ــرائم ضـــد العـ ــوم “جـ ، وحيـــدد املفهـ

وهذا املفهوم ال يتجـسد فقـط يف عنـوان          . األيديولوجي السائد يف مطلع القرن املاضي     
صل ويف األفعال اجلنائية، بل يظهر أيضا يف توصيف األفعـال اجلنائيـة احملـددة الـذي         الف

 .يشتمل على مفاهيم من قبيل احلياء، واالحتشام، والفضيحة املشهودة
ف، يف مفهــوم الــرأي القائــل إنــه ويوصــف االغتــصاب بأنــه لقــاء جــسدي يتــسم بــالعن - 

ويـشمل  . اد حدوثـه عـن طريـق الفـم    يتم إال عن طريق الشرج أو املهبل، مـع اسـتبع      ال
ويتحـدد  . هتك العرض العنيـف األفعـال الـيت ال تتـضمن اإليـالج يف الـشرج أو املهبـل         

. باثين عـشر عامـا عمـر الـضحية املـّدعى تعرضـها لالغتـصاب العنيـف وهتـك العـرض                    
 .وُتقبل أدلة النفي فيما بني الثانية عشرة واخلامسة عشرة من العمر
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ارم مـدرجا ضـمن جـرائم االغتـصاب وهتـك العـرض، مـع اعتبـار            وال يزال سفاح احملـ     - 
وتوقــع عقوبــة . إسـاءة اســتغالل العالقـات األســرية ظرفــا مـشدِّدا مــن الناحيــة اجلنـسية    

 .حمددة على سفاح احملارم املصحوب بفضيحة مشهودة
، “اآلنـسات احملتـشمات   ”وفيما يتعلق جبرمية االختطاف، فإهنا تقع بشكل متييزي بـني            - 

 مـن  ٢٧١-٢٦٦املـواد  (“ غـري حمتـشمات   “ء منهن املتزوجـات أو املفتـرض أهنـن          سوا
 ).القانون اجلنائي

. “إفــسادها”وتتحــدد جرميــة اإلفــساد حــسب نوعيــة الــضحية وتتــشكل علــى أســاس  - 
وقد طغى على هذا الفعل اجلنائي أفعـال جنائيـة تتـصل باالسـتغالل اجلنـسي التجـاري                  

 .لألطفال واملراهقني من اجلنسني
 

 التقدم يف التشريع املتعلق باجلرائم اجلنسية  
 إلغاء الزواج بالضحية كسبب إلسقاط اجلرمية اجلنسية  

 ٢٠٠٠التقدم األساسي الذي حتقق يف التـشريع منـذ تقـدمي آخـر تقريـر للبلـد يف عـام                      - 
وحــىت اآلن، فيمــا يتــصل بــاجلرائم اجلنــسية غــري التجاريــة، هــو ســّن القــانون رقــم           

 مــن القــانون ١١٦، الــذي ألغــى املــادة  ٢٠٠٦ينــاير /رخ كــانون الثــاين املــؤ١٧٩٣٨
ــادة  ــائي واملـ ــضامها كانـــت    ٢٣اجلنـ ــة، ومبقتـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــن قـ ــرائم  مـ جـ

تطاف تسقط إذا تزوج املعتـدي      خاالغتصاب وهتك العرض واغتصاب األحداث واال     
 .الضحية

 
 اجلرائم اجلنسية اليت تالَحق قضائيا  

 أيضا ظروفا جديدة تتيح املالحقـة القـضائية يف اجلـرائم            ١٨٠٣٩انون رقم   يتضمن الق  - 
 :اجلنسية

 .عالقة تبعية الضحية للمعتدي يف العمل • 
 .مسؤولية املعتدي عن تعليم الضحية أو صحتها • 

 
 جرائم االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني واملعوقني من اجلنسني  

 أفعــاال جنائيــة حمــددة يف ٢٠٠٤ســبتمرب / املــؤرخ أيلــول١٧٨١٥أدخــل القــانون رقــم  - 
هذا الشأن جيري حتليلها الحقا يف الفقرة املخصصة ملكافحة االجتار بـاملرأة واسـتغالهلا              

 .اجلنسي التجاري
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 قصور ومشاكل التشريع اجلنائي فيما يتصل باجلرائم اجلنسية  
 من القـانون    ٣٦وتعد املادة   . ن الزنا االنفعال العاطفي الناجم ع   : من الظروف املخفِّفة   - 

ــة     ــد لتوصــيات اللجن ــا إىل حــد بعي ــائي حكمــا خمالف ــم  (اجلن ــتعني ) ١٩التوصــية رق وي
تعديله، إذ تتضمن هذه املادة سببا لإلعفاء من العقاب، هو االنفعـال العـاطفي النـاجم                

 ومبقتضى هـذا احلكـم تتـاح للقاضـي إمكانيـة إصـدار عفـو قـضائي إذا كـان              . عن الزنا 
 .“االنفعال العاطفي الناجم عن الزنا”الدافع إىل القتل ما يسمى 

جييـز االنفعـال العـاطفي النـاجم عـن      : االنفعال العاطفي النـاجم عـن الزنـا   ”: ٣٦املادة   - 
ــوافر الــشرطان       ــا للقاضــي اإلعفــاء مــن العقــاب يف جــرائم القتــل واإلصــابة مــىت ت الزن

 :التاليان
ــه متلبــسة، وأن   أن يكــون مرتكــب اجلرميــة هــ  - ١    ــزوج الــذي يباغــت زوجت و ال

 .تكون الضحية هي الزوجة أو العشيق  
أو أن يكون للفاعل سجل سليم، وأال يكون الباعـث علـى ارتكـاب اجلرميـة                 - ٢   

 .“تسهيل ارتكاهبا هو املعرفة املسبقة باخليانة الزوجية  
ي وتـدين ضـحية   واحلديث هنا عن قاعدة تـضفي الـشرعية علـى أشـكال العنـف العـائل               

 .الفعل، استنادا إىل األمناط االجتماعية والثقافية املنطوية على متييز ضد املرأة
 

 النساء املدانات بقتل املعتدي لكوهنن من ضحايا العنف املرتيل  
توجد يف أوروغواي نساء حمكوم عليهن بالسَّجن بتهمة القتل اليت جتعلها القرابة هتمـة               - 

وج أو غـريه مـن األقـارب بـدافع مـن الـصدمة النفـسية والعاطفيـة            مشدَّدة، بعد قتل الز   
النامجة عن العنف العائلي املستمر الذي كـن يتعرضـن لـه علـى يـد الـضحية املفتـرض،                  
دون أن تأخذ احملاكم املعنية يف االعتبار، يف كـل قـضية، أن مـا حيـدث هـو دفـاع عـن                       

 .)١٢(النفس بشكل كامل أو غري كامل
 

 نون اجلنائي فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واالجتار باألشخاصمشروع تعديل القا  
قُّدم يف الـدورة التـشريعية الـسابقة مـشروع قـانون لتعـديل البـاب العاشـر مـن القـانون                       - 

ــد  ــائي مل يعتم ــام . اجلن ــس     ٢٠٠٥ويف ع ــد إىل جمل ــن جدي ــانون م ــشروع الق ــدم م ، ق

_________________ 
 .الوجود مؤكد، ولكن ال توجد بيانات كمية يف هذا الصدد )١٢( 
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املــشروع اآلن بأحكــام وقــد اســتكمل هــذا  . النــواب، ولكــن مل ُينظــر فيــه حــىت اآلن  
 .جديدة، وجيري النظر فيه يف جملس الشيوخ

 :وفيما يلي أبرز ما ورد يف هذا املشروع - 
اجلـرائم ضـد احلريـة    ”عنوانـه   ) الباب العاشر مكررا  (الباب املخصص للجرائم اجلنسية      • 

 .“والسالمة اجلنسية
لوصــف ) اجلــرائمأركــان (أدرجــت األركــان الــواردة يف مرفــق نظــام رومــا األساســي   • 

 .أفعال االعتداء اجلنسي
 عامـا، إال إذا تعلـق األمـر      ١٥ُرفعت سّن االفتراض املطلق للرضا بالعالقة اجلنـسية إىل           • 

 .بأشخاص ال يزيد فرق السّن بينهم على ثالثة أعوام
 .أدرجت جرمية التحرش اجلنسي • 
ــة املـــسامهة يف االســـ   •  ــشطة يف جرميـ ــر النـ ــال  اجلنـــسي غاللتأضـــيف إىل العناصـ لألطفـ

 .املسؤولون عن وسائل االتصال الذين يقومون ببثّ عروض من هذا القبيل
ــال     •  ــسية لألطف ــسياحة اجلن ــة ال ــال    (أدرجــت جرمي ــار باألطف ــديل لالجت ــستخدمة كب امل

واملراهقني من اجلنسني بغـرض االسـتغالل اجلنـسي التجـاري، الـذي يكـون اجملنـد فيـه                   
 ).هو العميل

ــا لتعريـــف املـــادة “ االجتـــار باألشـــخاص”أدرجـــت جرميـــة  •   مـــن الربوتوكـــول ٣تبعـ
، والتعــاون يف )٢٨٠املــادة (والتوصــيات الدوليــة فيمــا يتــصل بتوصــيف هــذا االجتــار   

ــدابري احملــددة لتجنيــد األشــخاص   ) ألــف٢٨٠املــادة (االجتــار باألشــخاص  ، بــشأن الت
 .بغرض االجتار

املـادة  (“  العاطفي النـاجم عـن الزنـا       االنفعال”استعيض عن شرط اإلعفاء من العقاب        • 
 .حبالة الصدمة الشديدة النامجة عن العنف العائلي)  من القانون اجلنائي٣٦
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 ٣املادة   

تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليـادين الـسياسية واالجتماعيـة               
ع، لكفالــة تطــور املــرأة واالقتــصادية والثقافيــة، كــل التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشري

وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية والتمتـع             
 .ساس املساواة مع الرجلأهبا على 

ــوطين للمــرأة وجملــس        -  ــا مــن املعهــد ال ــاول هــذه اجلوانــب بوجــه خــاص انطالق ــدأ تن ب
 )١٣(س مونتفيـديو البلـدي    وقـام جملـ   . كافؤ الفرص مونتفيديو البلدي، من خالل خطة ت     

، وشرع اعتبـارا مـن      ٢٠٠٥-٢٠٠٢بتنفيذ أول خطة لتكافؤ الفرص واحلقوق للفترة        
 . يف عملية وضع اخلطة الثانية٢٠٠٥عام 

وقــد ُعــّدت اخلطــة األوىل لتكــافؤ الفــرص واحلقــوق خطــة رائــدة، ســواء علــى صــعيد    - 
خلطة وتنفيـذها الـشامل   املقاطعات أو على صعيد البلد؛ وكان الداعم الرئيسي لوضع ا       

. هــو جلنــة إنــصاف اجلنــسني، بــصفتها اجلهــاز املنــاط بــه تــصميم وتنفيــذ هــذه املهمــة   
شــعبة :  البلديــةوتــرأس أمانــة املــرأة هــذه اللجنــة الــيت تــضم فنــيني مــن شــىت اجملــاالت    

الساحات العامة، قسم األراضي واملساكن، شعبة الصحة والربامج االجتماعيـة، إدارة           
االتفاقيات، جلنة الرياضـة، جلنـة الـشباب، وحـدة اإلدارة           ة الطفولة، وحدة    الثقافة، جلن 

 .أمانة املرأة/والصحة املهنية، جلنة
 طريقـة   ١٥٠ وقد اشتملت هـذه اخلطـة األوىل علـى جمموعـة مـن األهـداف احملـددة و                  - 

ــى    ــة عل ــارة يف     ١٠عمــل موزع ــسام خمت ــواطنني وأق ــوق امل ــة حــسب حق ــصول مرتب  ف
ــديات ــّد . البل ــة وأدوات التخطــيط      وتع ــسياسة العام ــن أدوات ال ــضا م ــة أي ــذه اخلط ه

 .االستراتيجي لتعزيز وتعميم املساواة وحقوق سكان مونتفيديو من نساء ورجال
ــرص          -  ــافؤ الف ــات لتك ــستوى املقاطع ــى م ــضا يف وضــع خطــتني أخــريني عل ــرع أي وُش

دى عـشرة   ومن هنـا توجـد يف الواقـع إحـ         ). مقاطعتا كانيلونس ومالدونادو  (واحلقوق  
ــانيلونس،      ــديو، وكـ ــات مونتفيـ ــديات يف مقاطعـ ــستوى البلـ ــى مـ ــسانية علـ ــة للجنـ آليـ
ومالدونادو، وتريينتا إي تريس، وروتـشا، وسـالتو، وبايـساندو، وأرتيغـاس، وريفـريا،              

 .والفاّييخا، وكولونيا
 

_________________ 
 .٢٠٠٦ي، تقرير قدمه جملس مونتفيديو البلد )١٣( 
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 ٤املادة   
اواة ال يعترب اختاذ الدول األطـراف تـدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف التعجيـل باملـس                  - ١

 هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب أال يـستتبع بـأي              هالفعلية بني الرجل واملـرأة متييـزا كمـا حتـدد          
حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة؛ كما جيب وقف العمل هبذه               

 .التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
 األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومـة، مبـا يف ذلـك             ال يعترب اختاذ الدول    - ٢

 .تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا
قُـــّدم إىل جملـــس الـــشيوخ مـــشروع قـــانون لتنظـــيم عمليـــة إعـــداد القـــوائم االنتخابيـــة  

شاركة لألحــزاب يف أوروغــواي، يف إطــار اختــاذ تــدابري مؤقتــة للتمييــز اإلجيــايب يف جمــال املــ         
وقــدم هــذا املــشروع يف الــدورة التــشريعية املاضــية بعــد تبــادل لــآلراء بــني     . الــسياسية للمــرأة

. املشرعات من أعضاء اجملموعة النسائية واملشرعني يف األحـزاب املختلفـة واخلـرباء األكـادمييني              
ريعية، ومع أن مشروع القانون قد أثار نقاشا داخل األحزاب ويف اجللسات العامة للهيئـة التـش               

فإنه مل يعتمد، ولذلك تعـاد صـياغته ليقـدم يف هـذه الـدورة التـشريعية، سـعيا إىل حتقيـق توافـق                       
 .)١٤(آراء أكرب بني املشرعني

 
 ٥املادة   

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي 
قيـق  تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لـسلوك الرجـل واملـرأة، هبـدف حت             )أ( 

القضاء على التحيـزات والعـادات العرفيـة وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة            
 دونية أو تفّوق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالة أن تتـضمن التربيـة األسـرية تفهمـا سـليما لألمومـة بوصـفها وظيفـة                   )ب( 
 الرجــال والنــساء يف تنــشئة أطفــاهلم اجتماعيــة واالعتــراف باملــسؤولية املــشتركة لكــل مــن

وتطــورهم، علــى أن يكــون مفهومــا أن مــصلحة األطفــال هــي االعتبــار األساســي يف مجيــع 
 .احلاالت
 .انظر املعلومات الواردة يف الرد على هذه املادة 

 

_________________ 
 . مرة أخرى موضوع مشروع قانون احلصص وتتوسع يف بيان حمتوياته٧تتناول املادة  )١٤( 
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 ٦املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلـك التـشريع، ملكافحـة مجيـع             
 .ل االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأةأشكا
 ظروف االشتغال باجلنس يف أوروغواي -ألف 
واعتبــارا مــن . ال يعاقــب التــشريع يف أوروغــواي علــى الــدعارة، بــل يراقبــها وينظمهــا - 

، أصـبح هـذا النـشاط يعـّد عمـال، وأصـبح             ٢٠٠٠ لعـام    ١٧٥١٥صدور القانون رقم    
 . ى املزايا االجتماعية ذات الصلةمن حق العمال والعامالت احلصول عل

 عامـا قانونيـا، وتتطلـب       ١٨ويعّد االشتغال باجلنس للنساء الاليت تزيد أعمارهن علـى           - 
ممارســته القيــد يف الــسجل الــوطين لالشــتغال بــاجلنس الــذي تتــواله، يف وقــت واحــد،  

 .وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، ومبقتضاه تصدر بطاقة الترخيص
راقبـة الـصحية إجباريـة وتتوالهــا وزارة الـصحة العامـة مــن خـالل أقـسام كائنــة يف        وامل - 

وختــضع هلــذه املراقبــة املــشتغالت واملــشتغلون بــاجلنس شــهريا، . كــل مقاطعــة يف البلــد
وتوضـــح هـــذه البطاقـــة أن . وبـــذلك تـــصدر البطاقـــة الـــيت تـــسمح مبمارســـة الـــدعارة

ة، وإن كانت ال حتدد هـل هـم أصـحاء     املشتغلني باجلنس من اجلنسني خاضعون للرقاب     
ــم   (أم ال  ــة رقـ ــصحة العامـ ــرار وزارة الـ ــؤرخ ٣٤٠قـ ــانون األول٢، املـ ــسمرب / كـ ديـ
وال يسمح مبمارسة الـدعارة إال يف األمـاكن املرخـصة لـذلك، وهـي بيـوت                 ). ٢٠٠٤
 .وتضم وزارة الصحة العامة اللجنة الفخرية حلماية االشتغال باجلنس. الدعارة

 يف ٣ ٠٠٠( مــــن املــــشتغالت املــــسجالت ٧ ٠٠٠روغــــواي قرابــــة ويوجــــد يف أو - 
وبالنــسبة إىل . واملعتقــد أن أكثــر مــن نــصف هــذا العــدد غــري مــسجالت ). تفيــديونمو

ــى     ــددهم عل ــد ع ــسجلني، ال يزي ــثني امل ــشتغلني   ٩٠ و. ٢ ٠٠٠املخّن ــن امل ــة م  يف املائ
 .)١٥(داخل البلد آتون من مونتفيديو

، يـتعني  ٢٠٠٣نـوفمرب  / تشرين الثاين ٢٠ املؤرخ   ٤٨٠/٢٠٠٣ومبقتضى املرسوم رقم     - 
وهـذا  ). ٨  و٧املادتـان  (على كل مشتغل ومشتغلة باجلنس اإلبالغ عن تغـيري املكـان         

يف املمارسة يفترض أن التنازل عن الترخيص يف إحدى املقاطعات يتطلب ترك العمـل              
ملراقبـة الـشرطة هلـذا    يف املقاطعة اليت سبق هلم العمل فيها، وهذا يعين وجود جمال مهم        

 .النشاط
_________________ 

إسـهامات وأفكـار بـشأن االجتـار ألغـراض االسـتغالل         . حمجوبات ومكبوتـات  ”،  . توانا، أ  -. غونسالس، د  )١٥( 
 .٢٠٠٦، مونتفيديو، “اجلنسي التجاري يف أوروغواي
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  القوادة-باء   
ويعاقـب هـذا القـانون كـل مـن          . ١٩٢٧ لعـام    ٨٠٨٠وردت القوادة يف القانون رقـم        - 

يستغل دعارة اآلخرين مع تـوافر الرغبـة يف الـربح، حـىت ولـو كـان الـضحية قـد أعلـن                       
، “شــكلمــسامهة الفاعــل فيــه بــأي ”ويتحــدد الفعــل اجلنــائي بـــ ). ١املــادة (موافقتــه 

وتفــسر الــسوابق القــضائية وعقيــدة األغلبيــة الفعــل غــري املــشروع بأنــه ال يقــع إال إذا    
انصّبت املشاركة على الدعارة ال على االستغالل، وبـذلك يتحـدد نطـاق تطبيـق هـذا                 

 . عاما١٨وتعترب اجلرمية مشدَّدة إذا قلّ عمر الضحية عن . الفعل اجلنائي
 

  التجاري لألطفال واملراهقني من اجلنسنيجترمي االستغالل اجلنسي -جيم   
، جــرائم حمــددة تتــصل ٢٠٠٤، الــذي اعتمــد يف عــام ١٧٨١٥يتــضمن القــانون رقــم  - 

ويشمل القانون الفعـل    . باالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني من اجلنسني      
اجلنائي الذي يعاقب بوجـه خـاص العميـل يف االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال، وكـذلك                  

ألفعال اجلنائية ذات الصلة باستخدام األطفال واملراهقني من اجلنـسني يف إنتـاج املـواد      ا
ويتطرق القانون بشكل غري مباشـر إىل مـسألة االجتـار، مركـزا علـى مرحلـة                 . اإلباحية

عبور احلدود الوطنية لغـرض االسـتغالل اجلنـسي التجـاري، ومتجـاوزا مراحـل خمتلفـة                
 .جنيد واالستضافة، ما زالت حمكومة بالقانون العاديمن االجتار، كاالستمالة والت

ــسني،        -  ــراهقني مــن اجلن ــسي لألطفــال وامل ــع أشــكال االســتغالل اجلن وكــان جتــرمي مجي
باعتبــاره ســلوكا ينتــهك حقــوق اإلنــسان، خطــوة أساســية لــسّد الثغــرات القانونيــة يف 

جــساد املــراهقني االســتخدام التجــاري أل“ جتيــز”القــانون اجلنــائي الــيت فُــّسرت بأهنــا  
 .واملراهقات

 
 االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري -دال   

 إىل أن املوقــع اإلقليمــي والــوطين ألوروغــواي )١٦(تــشري دراســة حديثــة هلــذا املوضــوع - 
وبّينـت  . جيعلها بلدا معرضا لالجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي التجـاري         

 لالجتــار الــداخلي والــدويل، وحــددت شــبكات للجرميــة   حبــوث خمتلفــة وجــود طــرق 
 .املنظمة تعمل يف البلدان اجملاورة

_________________ 
إسـهامات وأفكـار بـشأن االجتـار ألغـراض االسـتغالل         . حمجوبات ومكبوتـات  ”،  . توانا، أ  -. غونسالس، د  )١٦( 

 .٢٠٠٦، مونتفيديو، “اجلنسي التجاري يف أوروغواي
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ومن مظاهر اهلشاشة الداخليـة للبلـد الفقـر، والتمييـز، واسـتراتيجيات اهلجـرة للتعامـل                  - 
مع األزمات االقتصادية، وضعف املناطق احلدودية، والبطالة اليت تـؤثر يف املـرأة بوجـه               

ــر األطفــ   ــة     خــاص، وفق ــال، واملؤشــرات املرتفع ــشوارع، وعمــل األطف ــال ال ال، وأطف
 . للعنف  واالعتداء اجلنسي على النساء واألطفال والطفالت

بالنساء واملراهقني، هي العجـز عـن تقـدير          باالجتار   وهناك ظاهرة مرتبطة إىل حد بعيد      - 
حجــم املـــشكلة، الفتقـــار البلــد إىل ســـجالت رمسيـــة وبيانــات إحـــصائية ودراســـات    

 .استقصائية تساعد على معرفة أبعاد هذه املشكلة
وقد ُحّددت طرق لالجتار الدويل تقود إىل إسبانيا وإيطاليا، وطرق مـن األرجنـتني إىل                - 

بونتا دل إسته، ومن األرجنـتني إىل الربازيـل، مـرورا بعـدة مقاطعـات يف البلـد، ومنـها            
وفيمـا يتعلـق باالجتـار الـداخلي،        . بايساندو وتاكوارميبو وريفريا، ومنها إىل سان بـابلو       

كولونيـا، كوسـتا   ( الـسياحية  عهناك طرق لنقل املراهقني من منـاطق احلـدود إىل املواقـ    
 ).ده أورو، مالدونادو، روتشا، منطقة املياه املعدنية، مناطق السياحة الريفية

والوصــول إىل العدالــة أمــر معقــد، إذ يــصطدم الــضحايا بــردود فعــل مــن النظــام تتــسم  - 
. ة إىل العــدول عــن هــذا الطريــقبالوصــم والعقــاب اجلــائر، ممــا يــؤدي يف مــرات كــثري 

 ويعاقَـب   .بـاره فعـال جنائيـا حمـددا       تيرد االجتار باألشخاص يف القـانون اجلنـائي باع         وال
 والفعـل اجلنـائي     .جنائيا على بعض مراحـل وأشـكال االجتـار بعقوبـات جنائيـة متباينـة              

 املتعلـــق باالجتـــار باألشـــخاص، رد يف الربوتوكـــولاألقـــرب إىل تعريـــف االجتـــار الـــوا
سيما النـساء واألطفـال، واملكّمـل لالتفاقيـة الدوليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                    وال

، الـوارد يف  “احلصول على أرقاء ونقلـهم واالجتـار هبـم واسـترقاق الغـري     ”الوطنية، هو   
 . من القانون اجلنائي٢٨٠املادة 

ئي أيــضا جرميــة ســلب احلريــة هبــدف التــربح الســتغالل خــدمات  وجيــّرم القــانون اجلنــا - 
، ٨٠٨٠وقانون القوادة رقـم     ). ٢٨٢ من املادة    ٣ والفقرة   ٢٨١املادة  (الضحية قسرا   

، هو القانون األكثر تطبيقا إلنـزال العقـاب يف قـضايا االجتـار       ١٩٢٧الساري منذ عام    
 .باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري

يونيـه  / املـؤرخ حزيـران    ١٦٧٠٧ف قـانون أمـن املـواطن، وهـو القـانون رقـم              وقد أضا  - 
 جتــّرم األفعــال الــيت كانــت ٨٠٨٠  رقــم مــن القــانون١، فقــرة ثانيــة إىل املــادة ١٩٩٥

تعتــرب مــن قبــل مقــدمات للجرميــة، والــيت تتــصل بتحــريض أو تــشجيع شــخص علــى     
ريه علـى ممارسـة      على حتريض أو محـل غـ       - هبدف التربح    -كل من يعمل    ”: الدعارة

ويـشري اجلـزء األخـري مـن هـذه الفقـرة بوضـوح إىل               . “الدعارة يف البلـد أو يف اخلـارج       
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احلـدود، وإن كانـت هـذه املـسألة     احتمال جتنيد األشخاص مـن أجـل االسـتغالل عـرب           
 .تعّد ظرفا مشدِّدا ال

ــة املطبقــة، وإ    -  ــؤثر علــى العقوب  هــذا ن كــانواملقــصود أن الطــابع الــدويل للجرميــة ال ي
احلكم يعمل على متكني القضاء الوطين من التعامل مع األفعـال الـيت تـؤدي إىل وقـوع                  

ويتطـرق مـشروع القـانون املعـدِّل     . االستغالل اجلنسي ذاتـه بعيـدا عـن اإلقلـيم الـوطين          
ــه يف هــذا       ــاجلرائم اجلنــسية، الــذي ســبقت اإلشــارة إلي ــائي فيمــا يتعلــق ب للقــانون اجلن

 .ة متصلة باالجتار وباالستغالل اجلنسي التجاريالتقرير، إىل مسائل حمدد
وانطالقا من احلالـة الـيت سـبقت اإلشـارة إليهـا، شـرع املعهـد الـوطين للمـرأة يف اختـاذ                        

ــون         ــامج املعن ــسامها بوضــع الربن ــهجرة، م ــة لل ــة الدولي ــع املنظم ــشتركة م ــدابري م ــساعدة ”ت م
عايـة الطبيـة واملرافقـة، عمـال علـى          ، الـذي يـوفر الر     “املهاجرين املخالفني للقـانون علـى العـودة       
 .إدماج النساء من ضحايا االجتار يف اجملتمع

وأيــضا يف إطــار االجتمــاع املخــصص لــشؤون املــرأة الــذي تعقــده الــسوق املــشتركة      
لبلدان املخروط اجلنويب، اشـترك املعهـد الـوطين للمـرأة مـع سـائر البلـدان األعـضاء يف تـشجيع                

 .)١٧()بدعم من املنظمة الدولية للهجرة(مية االجتار باألشخاص القيام حبملة إعالمية ملنع جر
 

 )٩  و٨  و٧املواد (اجلزء الثاين   
 ٧املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     
جـل،  احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مـع الر     

 :احلق يف
التــصويت يف مجيــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة، وأهليــة االنتخــاب   )أ( 

 جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛
ــسياسة ويف شــغل        )ب(  ــذه ال ــذ ه ــة وتنفي ــة احلكوم ــشاركة يف صــياغة سياس امل

 احلكومية؛الوظائف العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات 
املشاركة يف مجيـع املنظمـات واجلمعيـات غـري احلكوميـة الـيت تعـىن باحليـاة                   )ج( 

 .العامة والسياسية للبلد

_________________ 
 )١٧( MERCOSUR/XVREM/P.DECN.N°/06. 
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رغــم أن أوروغــواي بلــد ســّباق يف عمليــات التحــديث وإرســاء الدميقراطيــة والتــشريع  
ث اليـوم   ، فإن هذا التقدم مل يـستمر حبيـث ميكـن احلـدي            )١٨(املتصل حبقوق املواطنني واملواطنات   

عن إنصاف اجلنسني يف التمثيل السياسي، وبـذلك شـكلت هـذه الظـاهرة فجـوة بـني املـساواة                    
 .الرمسية واملساواة الفعلية يف الوصول إىل الساحة السياسية

 
 يف اجملال التشريعي الوطين ‘١’  

، يالحـظ أن  ٢٠٠٤أكتـوبر  / األولنفيما يتعلق بتشكيل الربملان بعـد انتخابـات تـشري        - 
 يف املائـة مـن   ١٠,٨امرأة فقط دخلن اهليئة التشريعيــــة، وبذلك شكلت النســــاء          ١٤
واألكثر مدعاة للقلق يف هـذه املعلومـة أن هنـاك تراجعـا عـن النـسبة                 .  مشّرعا ١٣٠الـ  

املئويــة للمــشاركة يف الــدورة التــشريعية الــسابقة، إذ إن عــدد املــشرعات يف اجمللــسني    
 . يف املائة من اجملموع العام١١,٥، مبا يشكل ١٥ التشريعيني كان قد وصل إىل

، دعـــي بعـــض النـــواب ٢٠٠٥مـــارس /وعنـــدما تـــشكلت احلكومـــة اجلديـــدة يف آذار - 
والشيوخ إىل االنضمام إىل الـسلطة التنفيذيـة، ممـا أدى إىل بعـض التـنقالت يف الربملـان               

ــشغلون مقاعــدهم     ــن ي ــشّرعني املنتخــبني وم ــني امل ــه اع  . ب ــسبب فإن ــذا ال ــن  وهل ــارا م تب
، زاد عدد عضوات جملس الشيوخ مـن ثـالث إىل أربـع، وعـدد        ٢٠٠٥مارس  /آذار ١

وأدى هذا، علـى وجـه اإلمجـال، إىل تغـري يف النـسبة املئويـة               . ١٢ إىل   ١١النائبات من   
 . يف املائة١٢,٣ يف املائة إىل ١٠,٨للمشرعات يف اجمللسني، إذ زادت من 

ش يف الربملــان مــشروع قــانون يتعلــق باختــاذ تــدابري ويف األعــوام األربعــة األخــرية، نــوق - 
 تنص على أال تتألف قوائم التصويت اليت تشمل جداول املرشـحني            )١٩(للعمل اإلجيايب 

ومــع أن . املرشــحات مــن نفــس اجلــنس /ثــر مــن ثلثــي املرشــحني كواملرشــحات مــن أ
ــشريعية       ــدورة الت ــد يف ال ــذا مل يعتم ــانون ه ــشروع الق ــاح  ٢٠٠٤-٢٠٠٠م ــه أت ، فإن

 .ناقشة يف بعض قطاعات األحزاب السياسيةامل

_________________ 
، حـق املـرأة يف االنتخـاب،        ١٩٣٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦على الرغم مـن أن أوروغـواي اعتمـدت، يف            )١٨( 

ل البلدان يف أمريكا الالتينية، فإن هذا احلق مل يتأكـد إال بعـد ذلـك بعـامني يف دسـتور      فكانت بذلك من أوائ  
وتأكــدت املمارســة الفعليــة للحــق يف التــصويت وأهليــة االنتخــاب يف االنتخابــات الوطنيــة يف  . ١٩٣٤عــام 
 .١٩٣٨مارس /آذار

قيقيـة بـاللجوء إىل صـيغ لالخـتالف املعيـاري           التدابري الرامية إىل حتقيق املـساواة احل      ”املقصود بالعمل اإلجيايب     )١٩( 
وهذا املفهوم مستمد من الوثيقـة الـيت      . “تسعى إىل القضاء على العواقب الضارة النامجة عن التباينات الفعلية         

، تكـافؤ اجلنـسني واملـشاركة الـسياسية       قدمتها عاملة االجتماع سونيا مونتانيو يف احللقة الدراسية الدولية عـن            
 .٢٠٠٦أكتوبر /سنتياغو ده شيلي يف تشرين األولاليت عقدت يف 
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ــسياسية أن       -  ــانون املــشاركة ال ــّدم مــع مــشروع ق ــان األســباب الــذي قُ ويتــضح مــن بي
النظـام االنتخـايب واحلـزيب يـدعم        ”املشرعني الـذين أيـدوا هـذا املـشروع ذهبـوا إىل أن              

 املفارقـات  ومـن (...) ويرّسخ التمييز النابع من مستويات أخرى يف احلياة االجتماعية    
ويـرد يف   . “أن هذا حيدث يف بلد يغلب فيه بقوة اخلطاب الليربايل الداعي إىل املساواة            

بيان األسباب املشار إليه أن من املطلوب إعداد اسـتراتيجيات تتـسم بالتجديـد وتـدفع             
ــاء      ــدميقراطي، وإعطـ ــواء الـ ــن أجـــل التغلـــب علـــى اخلـ ــل، مـ ــع خامـ بالنـــشاط يف واقـ

 .ي نوعية وعمقا وشرعية أفضلالدميقراطية يف أوروغوا
وقـــد تعـــّرض مـــشروع القـــانون لعـــدة تعـــديالت، وقُـــّدم يف هـــذه الـــدورة التـــشريعية  - 

وهـو مـدرج اآلن ضـمن موضـوعات املناقـشة           . إىل جملس الـشيوخ   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(
ويتألف املشروع من مخـس مـواد يـرد فيهـا        . يف جلنة الدستور والتشريع يف هذا اجمللس      

 باالهتمام العام تشجيع املشاركة املنصفة لألشخاص مـن اجلنـسني           مما حيظى ”: ما يلي 
يف هيئـــات إدارة األحـــزاب، واالنـــضمام إىل الـــسلطة التـــشريعية وجمـــالس املقاطعـــات 

 ).١املادة (“ ...واجملالس احمللية 
جيـب  ” على أن القوائم املقدمة النتخابـات اهليئـات املـشار إليهـا سـلفا                ٢وتنص املادة    - 

اصا من اجلنسني، على أن يكون ثلث املرشـحني علـى األقـل مـن جـنس        أن تضم أشخ  
 ).٢املادة (“ ...واحد

حبيـث يكـون هنـاك، بـني كـل ثالثـة مرشـحني              ” علـى تطبيـق القـانون        ٣وحتث املـادة     - 
 إىل تعـديل    ٤وتـدعو املـادة     ). ٣املـادة   (“ متتالني، واحد على األقل من جنس خمتلـف       

ــسي  ــة لألحــزاب ال حبيــث تــنص علــى أن تــضم أجهــزة إدارهتــا    ”اسية اهلياكــل التنظيمي
الدائمــة اجلنــسني معــا، وفقــا للنــسبة املئويــة لالنــضمام إىل الــدائرة ذات الــصلة جبهــاز    

 ).٤املادة (“ اإلدارة الذي جيري انتخابه
مع رفـض قيـد     ” إىل اهليئات االنتخابية مراقبة االلتزام بالقانون،        ٥وأخريا تطلب املادة     - 

 “ الـيت تـضمها جـداول خمالفـة لألحكـام الـواردة يف املـواد الـسابقة                 ببطاقات االنتخـا  
 ).٥املادة (

وحيبذ تبادل األفكار بني املشرعني واألحزاب واملنظمات واحلركـات النـسائية، املنبثـق              - 
ـــ       ــسبة ال ــسياسية ن ــق بعــض القطاعــات ال ــانون، أن يطب ــة ٣٠عــن مــشروع الق  يف املائ

ولكـن بـصرف   . ٢٠٠٤أكتوبر /ابات تشرين األول  للنساء يف قوائم مرشحيها يف انتخ     
سية، فـإن حتقيـق   النظر عن هـذا النقـاش والنـسب الـيت حيـددها بعـض القطاعـات الـسيا          

كبري من وجود املرأة يف الربملان وجمالس املقاطعـات لـن يكـون ممكنـا               نتائج تزيد بقدر    
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ئم املقدمـة   دون وجود قاعدة عامة، ودون تنظيم نظام احلصص بالنسبة إىل مجيع القـوا            
 .يف انتخابات البلد واملقاطعات

 يف املائـة، تقـل كـثريا عـن          ١٠,٨وبالنسبة املئويـة للنـساء يف برملـان أوروغـواي، وهـي              - 
 يف املائة، وتضع البلـد يف املرتبـة الثالثـة عـشرة يف              ١٨,٩املتوسط يف األمريكتني، وهو     

اق الـدويل، حتتـل أوروغـواي       وعلـى النطـ   . )٢٠( يف أمريكا الالتينيـة    ١٩قائمة البلدان الـ    
 بلدا املدرجـة يف التـصنيف العـاملي للنـساء يف برملـان االحتـاد                ١٨٦ ضمن الـ    ٨١املرتبة  

 .)٢١(الربملاين الدويل
 

 اجملموعة النسائية ‘٢’  
شــكلت النــساء يف اجملــال التــشريعي، منــذ أكثــر مــن ســتة أعــوام، مــا يــسمى اجملموعــة   - 

لــى الــرغم مــن أن حمفــل التبــادل هــذا ال يــشكل جلنــة  وع. النــسائية يف جملــسي الربملــان
تشريعية، فإنه قـد اكتـسب شـكال وشـرعية جعـاله مبثابـة سـاحة للتعـبري والتبـادل بـني                      
املشرعات مـن خمتلـف األحـزاب الـسياسية الـاليت يلـتقني كـل شـهر لوضـع اقتراحـات                

غ أحـزاهبن   مشتركة، والتفكري يف استراتيجيات للعمل تتعلق باملصاحل املـشتركة، وإبـال          
 .بشواغل املرأة يف الربملان

وتقول املشرعات إن هـذه الـساحة أثبتـت أمهيتـها الفائقـة للعمـل التـشريعي، وأبـرزت                 - 
القدرة على التداول والوصول إىل اتفاقات بني األحزاب أجنزهتا النساء طـوال األعـوام              

 .األخرية
واي أول مـشرعة يف أمريكـا   وجدير بالذكر أن من بني املشّرعات احلاليـات يف أوروغـ       - 

 .)٢٢(الالتينية ترأس جلنة الربملانيات للتنسيق التابعة لالحتاد الربملاين الدويل
 

  جمالس املقاطعات-يف نطاق حكومات املقاطعات  ‘٣’  
ــة  -  ــشريعية الراهن ــدورة الت ــساء بــني أعــضاء    )٢٣(يف ال ــاك ســبع ن ــديو، هن  ملقاطعــة مونتفي

 يف املائـة، يف حـني وصـل عـدد           ٢٢,٥، وهـو مـا ميثـل        ٣١اجمللس البلدي األصليني الــ      
_________________ 

، “، النساء واملساواة بـني اجلنـسني      ٢٠٠٥-٢٠٠٤انتخابات أوروغواي   : سياسة الغياب ”جونسون نيكي،    )٢٠( 
 مـن   ٩٤، ص   ٢٠٠٥ املرأة من أجل الدميقراطيـة واملـساواة واملواطنـة،           -مونتيفيديو، اللجنة الوطنية للمتابعة     

 .النص األصلي
 )٢١( http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm، ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١. 
 .السيدة مونيكا جزافيري )٢٢( 
 .٢٠١٠-٢٠٠٥فترة احلكومة  )٢٣( 
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، وهـو مـا     )٢٠٠٥-٢٠٠٠(املشرعات يف املقاطعة إىل تسع يف فترة احلكومة السابقة          
 . يف املائة من اجملموع٢٩,٠ميثل 

مـايو  / أيـار  ٨وفيما يتصل مبجالس املقاطعات داخل البلد وبعد االنتخابـات البلديـة يف              - 
 أن املقـــاطعتني اللـــتني ٢٠١٠-٢٠٠٥فتـــرة احلكومـــة ، يالحـــظ بالنـــسبة إىل ٢٠٠٥

انتخب فيهما عدد أكرب من النساء لدخول اهليئة التشريعية احمللية مها فلوريس وتريينتـا              
 عــضوات أصــليات يف اجمللــس البلــدي يف كــل     ١٠إي تــريس، إذ وصــل العــدد إىل   

اطعــة  يف حكومــة كــل مق٣١جممــوع األعــضاء الــــ  يف املائــة مــن ٣٢,٢مقاطعــة، أي 
 ).انظر املرفقات يف اجلزء الثاين(

ـــ   إو -  ــا إىل جممــوع جمــالس املقاطعــات ال ، فــسنجد أن إمجــايل عــدد أعــضاء   ١٩ذا نظرن
ــو    ــة ه ــهم ٥٨٩اجملــالس البلدي ــل    ١٠٤، من ــا ميث ــو م ــساء، وه ــن  ١٧,٦ ن ــة م  يف املائ

 .مشاركة املرأة يف اهليئات التشريعية احمللية
 الوطين الثالث والعشرين ألعضاء اجملالس البلديـة، اتفـق          ويف االجتماع النهائي للمؤمتر    - 

على أن ترأس امـرأة اجمللـس الـدائم يف الـدورة الـسنوية القادمـة، وسـيكون ذلـك فعـال                      
 .غري مسبوق، فهذه هي املرة األوىل يف التاريخ اليت تتوىل فيها امرأة رئاسة هذه اهليئة

 
 الكيانات املستقلة واخلدمات الالمركزية ‘٤’  

تنظم دولة أوروغواي وتدير وتوزع  عـددا مـن اخلـدمات األساسـية، كامليـاه والطاقـة                   - 
: ومن أهم هـذه اخلـدمات واملؤسـسات التابعـة للدولـة           . الكهربائية وشبكة االتصاالت  

اإلدارة الوطنيــة للوقــود والكحــول وأمسنــت بورتالنــد، واإلدارة الوطنيــة لالتــصاالت،  
 .طوط األوروغوية األوىل للمالحة اجلوية، وغريهاومرفق الطاقة الكهربائية، واخل

يمـا يتـصل مبنـصيب الـرئيس     فوال ترأس املرأة سوى اثنتني من مؤسسات الدولة الثمـاين           - 
 ).اإلدارة الوطنية لالتصاالت، واإلدارة الوطنية للربيد(ونائب الرئيس 

 
 مصارف الدولة ‘٥’  

ــة اخلمــسة   -  ــا مــن مــصارف الدول  املتخصــصة يف جمــاالت خمتلفــة مــن  ال تــرأس املــرأة أي
ويف ). الــضمان االجتمــاعي، حــوافز اإلســكان، تغطيــة التأمينــات، إخل (القطــاع املــايل 

جــداول العــاملني يف مناصــب الــرئيس ونــواب الــرئيس هبــذه املــصارف، يــشغل عــشرة  
 .رجال هذه املناصب العليا
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 مؤسسات التعليم العامة ‘٦’  
برية يف عــداد الطلبـة وهيئــات التـدريس يف املؤســسات   رغـم أن للنــساء نـسبة مئويــة كـ    - 

العامــة الــيت متتلــك آليــات النتخــاب ســلطاهتا علــى أســاس التــشارك، مثــل جامعــة           
اجلمهورية، وهي كيان مستقل ذو إدارة مشتركة، فإهنن مل يشغلن حىت اآلن مناصـب              

ــة يف هيئــات اإلدارة  ــة م  . مرموق ــولَّ أي امــرأة رئاســة جامعــة اجلمهوري نــذ عــام  ومل تت
 . وحىت اآلن١٨٤٩

املدرسـون، واخلرجيـون،    : وتضم اإلدارة املشتركة جلامعة اجلمهورية املستويات الثالثـة        - 
وينتخــب كــل مــستوى ثالثــة ممــثلني لالنــضمام إىل جملــس اإلدارة املركــزي    . والطلبــة
ومن هؤالء املمثلني الثالثة لكل مـستوى، توجـد امـرأة يف مـستوى املدرسـني                . للتعليم

 .نتان أصليتان يف مستوى الطلبةواث
ويف تشكيل اإلدارة اجلامعيــة الراهنــة، ال توجـــد ســـوى ثـالث نـساء ضـمن العمـداء                 - 

ـــ  والكليــات الــيت تــديرها  .  الــذين يتــالف منــهم جملــس اإلدارة املركــزي للتعلــيم  ١٥ال
 .كليـة احلقـوق، وكليـة التمـريض، وكليـة علـم الـنفس             : هؤالء العميدات الثالث هـي    

وهنــاك أربــع نــساء ضــمن املــديرين الثمانيــة لألقــسام اجلامعيــة يتــولني إدارة مستــشفى   
العــالج الــسريري، ومعهــد علــم الــصحة، ومهنــة هندســة األغذيــة، ومدرســة علــم         

 .املكتبات
واجلهــاز األعلــى يف التسلــسل اإلداري يف اإلدارة الوطنيــة للتعلــيم العــام هــو جملــس         - 

ويـشغل  . ذي يـضم أربعـة أعـضاء خمتلفـي املراتـب اإلداريـة            اإلدارة املركزي للتعليم، ال   
وهنـاك غـري   . رجالن منصيب الرئيس ونائـب الـرئيس، وأحـد العـضوين اآلخـرين امـرأة         

ي، ووتدير املرأة التعليم االبتـدائي والثـان   . ذلك ثالثة جمالس لكل من مستويات التعليم      
 ).جامعة أوروغواي للعمل(يف حني يدير الرجل التعليم املهين 

ويضطلع معهد أوروغواي للطفل واملراهق أيضا مبهام تعليمية، رغم أنه كيـان مـستقل      - 
ورئــيس هــذه اهليئــة العامــة رجــل، وإن . غــري منــدرج يف اإلدارة الوطنيــة للتعلــيم العــام

 .كانت املرأة تتوىل واحدا من مناصب اإلدارة الثالثة فيها
 

 املقاطعاتيف السياق التنفيذي على مستوى البلد و ‘٧’  
فلـم تكـن هنـاك      . كان وجود املرأة يف السلطة التنفيذية بـالغ التـدين علـى مـر العـصور                - 

رئيسة أو نائبة للرئيس، ويف املـرات الـيت تقـدمت فيهـا مرشـحات، كـن مـدرجات يف                    
 .قوائم أو أحزاب كانت فرص فوزها يف االنتخابات ضعيفة
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 املـرأة   -جنـة الوطنيـة للمتابعـة       ، ذكـرت الل   ٢٠٠٤ويف جدول األعمال النـسائي لعـام         
من أجل الدميقراطية واملساواة واملواطنـة أن دولـة أوروغـواي تفتقـد اإلرادة الـسياسية إلدخـال                  

إضـفاء الطـابع املؤسـسي الـسياسي        ”تغيريات عميقة على نسب التمثيل السياسي للمـرأة، وأن          
ــأخر مــن حيــث إدراك   ــائم علــى    وجتــاوز املعوقــات الــيت متنــع حتق  يف أوروغــواي مت يــق متثيــل ق

ومـن الـضروري حتديـد معـايري للعمـل اإلجيـايب مـن أجـل                . املساواة يف مناصب القرار السياسي    
العجــز عــن إدمــاج نــصف ”وأكــدت اللجنــة أن . “حتويــل املــساواة الرمسيــة إىل مــساواة فعليــة

 .)٢٤(“اطنني يف جمال الدميقراطية التمثيلية يعد من أوضح تناقضات الدميقراطيةوامل
هناك واحدة أخرى من املنظمات املعروفة بفكرها واقتراحاهتـا بـشأن املـرأة يف اجملـال               و 

التنفيذي وعلى نطاق املقاطعات، هـي الوحـدة املواضـيعية حلقـوق املواطنـات، التابعـة للملتقـى                  
 .)٢٥( اجلبهة الواسعة-التقدمي 
ة ذات ، مل تعــيَّن أي امــرأة وزيــرة أو وكيلــة وزار   ٢٠٠٤-٢٠٠٠ويف فتــرة احلكــم   
تراجع يف نـسبة وجـود النـساء يف الـسلطة التنفيذيـة، أمـا عنـد                 ونتج عن هذه الفترة     . )٢٦(حقيبة

، فقــد كانــت هنــاك بالتنــاوب وزيــرة أو وكيلــة وزارة   ١٩٨٥العــودة إىل الدميقراطيــة يف عــام  
 .واحدة على األقل يف كل فترة حكم

لـت املـرأة ثالثــــا مـن الـوزارات          ، تو ٢٠٠٥ويف بدايات احلكومـــة اجلديـــدة يف عـــام        - 
.  ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة الــدفاع الــوطين وزارة الــصحة العامــة،: ١٣الـــ 

وهناك أيضا ثالث من وكالء الـوزارة حبقائـب وزاريـة يف وزارة العالقـات اخلارجيـة،                 
ائـة   يف امل  ٢٣ووزارة السياحة والرياضة، ووزارة التنمية االجتماعيـة، وهـو مـا يـشكل              

 .من مشاركة املرأة يف منصيب الوزير ووكيل الوزارة
وباإلضافة إىل هذه املناصب الـسياسية ومناصـب املـسؤولية العليـا املتمثلـة يف احلقائـب                  - 

الوزارية، هناك فئة مهمة أخرى يف التشكيل احلكومي، هي املناصب الـيت حتظـى بثقـة                
املناصـب الـسياسية املـذكورة    ويف إطار هـذه الفئـة وعـالوة علـى           ). Qالدرجة  (خاصة  

 .)٢٧( يف املائة٢١,٣سابقا، تشكل مشاركة املرأة يف احلكومة الراهنة 
_________________ 

 اقتـراح سياسـي     .جـدول األعمـال   .  املرأة من أجل الدميقراطيـة واملـساواة واملواطنـة         -اللجنة الوطنية للمتابعة     )٢٤( 
 .٢٠٠٤مونتفيديو، . من النساء

 .٢٠٠٤، “النساء يتقدمن باقتراح من أجل إرساء املساواة”: الوحدة املواضيعية  حلقوق املواطنات )٢٥( 
 .ال يشمل البحث فترات احلكم البالغة القصر أو عملية انتقال الرئاسة )٢٦( 
 املـرأة مـن   -اللجنـة الوطنيـة للمتابعـة    . “كم التقـدمي ، عام من احل٢٠٠٦غري كافيات، ”برييس، فريونيكا،   )٢٧( 

 .٢٠٠٦أجل الدميقراطية واملساواة واملواطنة، مونتفيديو، 
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ومل تتولَّ املرأة الرئاسة يف أي مـن الـسلطات التنفيذيـة باملقاطعـات، وإن كانـت هنـاك         - 
وهنـاك أيـضا حـاالت متفرقـة        . نساء شغلن هذا املنصب بشكل مؤقـت بـصفة نائبـات          

 .تتوافر أليهن القدرات احلقيقية لشغل هذا املنصبملرشحات، وإن مل 
 

 يف جمال العدالة ‘٨’  
 مـن   - وهـي أعلـى األجهـزة مرتبـة          -يف السلطة القضائية تتألف حمكمـة العـدل العليـا            - 

الـسلطة  (وتعـّين اجلمعيـة العامـة       . مخسة أعضاء يتوىل أحدهم رئاسة احملكمـة كـل عـام          
 فـإذا مل جيـرِ    . سعني يومـا مـن شـغور املنـصب        هـؤالء األعـضاء يف غـضون تـ        ) التشريعية

ــا أقــدم أعــضاء حمــاكم       التعــيني بعــد انقــضاء هــذه املــدة، يعــيَّن يف هــذا املنــصب تلقائي
االستئناف، ويعادل األقدمية َمـن يكـون قـد قـضى أعوامـا أطـول يف القـضاء أو النيابـة                    

مـسة اآلن   ومـن األعـضاء اخل    ).  مـن دسـتور اجلمهوريـة      ٢٣٦املـادة   (العامة أو االدعاء    
 .ويرأس احملكمة اآلن واحد من الرجال األربعة. هناك أربعة رجال وامرأة واحدة

 
 مشاركة املنظمات النسائية يف أوروغواي  

جدير بالـذكر أنـه توجـد يف أوروغـواي عـدة حمافـل ملناقـشة ووضـع جـدول األعمـال                       
 :ومن أبرز هذه احملافل ما يلي. السياسي

ل جلنـة إنـصاف اجلنـسني التابعـة للهيئـة العامـة املـشتركة بـني                 احلركة النقابية، من خـال     • 
 . املؤمتر الوطين للعمال-النقابات للعمال 

ــة يف أوروغــواي      •  ــة، وهــو احتــاد للحركــة التعاوني مــؤمتر أوروغــواي للكيانــات التعاوني
 .١٩٩٠ويضم جلنة الشؤون اجلنسانية منذ عام 

 .حتاد النساء الريفيات وشبكة النساء الريفياتاحتادات النساء الريفيات املندرجة يف ا • 
 املـرأة مـن أجـل الدميقراطيـة واملـساواة واملواطنـة، الـيت تـضم                 -اللجنة الوطنية للمتابعة     • 

 . منظمة وجمموعة نسائية يف البلد قاطبة٥٤
وهناك أيـضا مخـس آليـات حكوميـة مـشتركة بـني املؤسـسات تـشترك فيهـا منظمـات                      

اللجنــة املــشتركة بــني املؤســسات للمــسائل  : ملنظمــات النــسائية التاليــةأنــصار حقــوق املــرأة وا
اجلنسانية، اللجنة الوطنية االستشارية للصحة اجلنسية واإلجنابية، اللجنة الثالثية لتكافؤ الفـرص            

 .واملعاملة يف العمل، اجمللس الوطين االستشاري ملكافحة العنف املرتيل
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 ٨املادة   
يع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املـساواة مـع        تتخذ الدول األطراف مج    

الرجل ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها على املستوى الـدويل واالشـتراك يف أعمـال          
 .املنظمات الدولية

ــدء العمــل بالدســتور يف عــام    -  ــذ ب ، ظلــت أوروغــواي تواجــه صــعوبات يف   ١٩٨١من
رأة هـي املـستهدفة بـالتمييز فيمـا يتعلـق بفـرص       تطبيق هذا احلكم تطبيقا فعـاال، ألن املـ     

متثيل احلكومة يف اخلارج، وخباصة يف املناصـب الـيت تنطـوي علـى مـسؤوليات واسـعة                  
 .يف السلك األجنيب واليت يكاد الرجال حيتكروهنا متاما

وعلى الرغم من أن وجود مسابقات جترى لاللتحاق بالعمل الدبلوماسـي كـان يعـين،           
ضية، أن هناك فرصـا متكافئـة حلـصول النـساء والرجـال علـى وظيفـة سـكرتري                   طوال العقود املا  

 .ثالث، فإن هذا التكافؤ ال يظهر بعد ذلك يف الوظائف العليا، كمنصب السفري
ــصعيد          ــى ال ــرأة عل ــوق امل ــة حبق ــات املتعلق ــع االتفاقي ــق مجي ــة تطبي ــزز اإلدارة احلالي وتع

 للـتغري يف االجتـاه      - وإن تكـن بازغـة       -بيـة   الوطين، ويالحظ يف هـذا الـصدد وجـود بدايـة إجيا           
 .املعروف تارخييا

 :ويف الواقع، وفيما يتصل باجلدول املرفق، يشار إىل حدثني مهمني 
دهـا  وأن املرأة، لبواعث شىت مصدرها مسائل اجتماعية أساسا، تـسعى إىل إثبـات وج               

ف جمـاالت العمـل،   بالتخصص يف جماالت مقصورة تارخييا علـى الرجـل، وجتـد مكاهنـا يف خمتلـ        
 .كالعمل الدبلوماسي مثال

أن هــذا التقــدم يف إدمــاج املــرأة يف ميــدان العالقــات الدوليــة يتــضح يف النــسب املئويــة  
حلصول املرأة على مناصب اإلدارة اجلديدة يف هـذه املهنـة، ويؤكـد ذلـك أنـه يف املـسابقة الـيت                      

 نــساء ١٠ك األجــنيب جنحــت عقــدت مــؤخرا يف سلــسلة املــسابقات الــسنوية لاللتحــاق بالــسل
 امـرأة  ٢٦والعـدد احلـايل لـشاغلي وشـاغالت وظيفـة سـكرتري ثالـث وصـل إىل               . ورجل واحد 

 . رجال٤ و
وورد فيما سبق أن االلتحاق عن طريق املسابقات دليل على تكافؤ الفرص اليت ميكـن                

 .للرجال والنساء احلصول عليها
اسـتمرار التقـدم يف اهلـرم الـوظيفي، فإنـه      غري أنه ال يزال هناك أمر قائم، وهـو أنـه مـع           

ُيستنتج من ذلك أن فرص حصول املرأة علـى املناصـب ذات املـسؤولية الواسـعة ال تـزال حـىت                     
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، ١٩٨٤أول سـفرية عّينـت يف عـام         وميكن علـى سـبيل املثـال اإلشـارة إىل أن            . يةفاآلن غري كا  
 .سفرية واحدة فقط سفريا و٢١وأن هذه الوظيفة املدرجة يف امليزانية تضم اآلن 

وهكــذا . وتتــوخى اإلدارة احلاليــة متثيــل اجلنــسني يف مجيــع مؤســساهتا وأفرقتــها العاملــة 
تــشغل املوظفــات منــصب وكيــل الــوزارة، ويتــولني اإلدارة العامــة وســائر اإلدارات، وإن كــان 

 .عددهن قليال
موســة تتــصل وحتتــاج هــذه املــسألة مــن اإلدارة إىل مزيــد مــن الــتفكري واختــاذ تــدابري مل 

بالتــصريف اليــومي للعمــل، واألكثــر مــن ذلــك أن يؤخــذ يف االعتبــار أن الوظــائف املتوســطة     
والعليا يف هذه املهنة ستزيد فيها على األجل املتوسط النسبة املئوية للموظفات، وفـق مـا تـشري                  

 .إليه اإلحصائيات
ورية، ويف هـذا    إن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها من ركائز السياسة اخلارجية للجمه          

الــصدد يعــّد تعزيــز حقــوق املــرأة ومحايتــها مــن أولويــات جــدول أعمــال وزارة العالقـــات           
 .اخلارجية

وفيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الست يف اهليئات الدولية اليت تـضم منـدوبا أو ممـثال                 - 
ثقافـة  منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم وال     (دائما، فإن مخـسا منـها يرأسـها رجـال        

، مكتـب األمـم املتحـدة    )الفـاو (، منظمة األغذية والزراعـة لألمـم املتحـدة       )اليونسكو(
، وتـرأس امـرأة   )يف جنيف، األمم املتحدة يف نيويورك، رابطة أمريكا الالتينية للتكامـل        

 ).منظمة الدول األمريكية(اهليئة السادسة 
راف الــيت تعــاجل مــسائل وألوروغــواي مــشاركة نــشطة يف مجيــع احملافــل املتعــددة األطــ  

الفقــر، التعلــيم، : مرتبطــة جبميــع أنــواع التمييــز ضــد املــرأة، فــضال عــن مــسائل ذات صــلة مثــل
الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، حقــوق الطفــالت املهــاجرات، االجتــار باألشــخاص، وغــري ذلــك    

 .كثري
وقد حرصت أوروغواي وما زالت حترص على اإلدراج القوى للمنظـور اجلنـساين يف               

مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وكذلك يف أي مبادرة توضع يف نطاق األمـم               
 .املتحدة

 بلــدا، يف العمليــة ٥٠ومــن ذلــك أن أوروغــواي ناضــلت أمــام جمموعــة مــن أكثــر مــن  
الراهنــة لإلنــشاء املؤســسي جمللــس حقــوق اإلنــسان، مــن أجــل أن حتظــى مــسألة حقــوق املــرأة   

إذ تـرى أوروغـواي يف ذلـك        .  جـدول األعمـال املوضـوعي للجهـاز اجلديـد          باملعاجلة الالئقة يف  
 .عونا على حتقيق تقدم نوعي ملموس يف مكافحة التمييز ضد املرأة
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، املبــادرة الــيت قدمتــها ٢٠٠٦عــام يف وجــدير بالــذكر أيــضا أن أوروغــواي دعمــت،   
املعنيـة بالقـضاء علـى    مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان بـشأن نقـل أمانـة اللجنـة                  

التمييز ضـد املـرأة إىل جنيـف، علـى أسـاس جتميـع كـل اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات يف                         
 .مكتب مفوضية حقوق اإلنسان

إن املعهد الوطين للمرأة، وهو اآللية الوطنية إلنصاف اجلنسني، ميثـل دولـة أوروغـواي              
تخـصص لـشؤون املـرأة الـذي تعقـده الـسوق            االجتمـاع امل  : يف احملافل اإلقليمية والدولية التاليـة     

ــدان األمريكيــة للمــرأة التابعــة ملنظمــة الــدول           ــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب، جلنــة البل امل
األمريكية، جلنة الوضع القانوين واالجتماعي للمـرأة، جملـس اإلدارة يف املـؤمتر اإلقليمـي للمـرأة        

وجـدير بالـذكر أن املـديرة احلاليـة        ). م املتحـدة  األم(يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       
للمعهد الوطين للمرأة انُتخبت بإمجاع األعضاء لتنضم إىل جملس إدارة جلنـة البلـدان األمريكيـة                

 ).٢٠٠٦ديسمرب /السلفادور، كانون األول(للمرأة 
 

 ٩املادة   
ا أو متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــا مــساويا حلــق الرجــل يف اكتــساب جنــسيته  - ١

وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري     . االحتفاظ هبا أو تغيريها 
جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية، أو                   

 .أن تفرض عليها جنسية الزوج
 .نسية أطفاهلامتنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جب - ٢

يف حالة أوروغـواي ال يوجـد فـرق بـني الرجـل واملـرأة يف مـسائل املواطنـة، فـاحلق يف                        
ــا ألب أو أم مــن مــواطين  أواجلنــسية متــاح لكــل مــن يولــد علــى أرض أوروغــواي     يكــون ابن

أجنبيـات أو   /وفيما يتصل مبواطين أوروغواي ومواطناهتا، فإن الـزواج مـن أجانـب           . أوروغواي
 .ية أخرى ال يترتب عليه يف أي حالة فقد اجلنسية السابقةاكتساب جنس

 
 اجلزء الثالث  
 ١٠املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة لكـي            
تكفل للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل،                 

 :ملرأةعلى أساس تساوي الرجل وا
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نفـــس الظـــروف للتوجيـــه الـــوظيفي واملهـــين، وللوصـــول إىل الدراســـات   )أ( 
واحلصول علـى الـدرجات العلميـة يف املؤسـسات التعليميـة مـن مجيـع الفئـات، يف املنـاطق                     
الريفية واحلضرية على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة السابقة لاللتحاق            

والتقين واملهين والتعليم الـتقين العـايل، وكـذلك يف مجيـع أنـواع           باملدرسة ويف التعليم العام     
 التدريب املهين؛

تـوافر نفــس املنــاهج الدراسـية ونفــس االمتحانــات وهيئـات تدريــسية تتمتــع    ) ب( 
 مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

أة علــى مجيــع القــضاء علــى أي مفهــوم منطــي عــن دور الرجــل ودور املــر   )ج( 
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املخـتلط وغـريه مـن أنـواع                 

 اهلــدف، وال ســيما عــن طريــق تنقــيح كتــب الدراســة  االتعلــيم الــيت تــساعد يف حتقيــق هــذ 
 والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

 من املنح الدراسية؛نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها  )د( 
نفـس الفـرص للوصــول إىل بـرامج التعلـيم املتواصــل، مبـا يف ذلـك بــرامج        )هـ( 

 إىل أن تـضّيق، يف أقـرب وقـت    تعليم الكبار وحمو األمية الوظيفيـة ، وال سـيما الـيت هتـدف     
 ممكن، أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

 بــني الطالبــات وتنظــيم بــرامج خفــض معــدالت تــرك املدرســة قبــل األوان )و( 
 للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

 نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
الوصول إىل معلومـات تربويـة حمـددة للمـساعدة يف ضـمان صـحة األسـر                  )ح( 

 .ألسرةورفاهتها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط ا
ــرأة         ــوطين للم ــد ال ــوطين لإلحــصاء واملعه ــد ال ــشور املعه ــتنادا إىل من ــواي(اس : أوروغ

 :، ميكن تأكيد ما يلي)٢٠٠٤-٢٠٠١املؤشرات اجلنسانية، 
ليست هناك فروق واسعة بـني اجلنـسني فيمـا يتـصل مبـستوى التعلـيم البـسيط              - ١ 

وحـدث التبـاين    . ر عامـا أو أكثـ     ١٥أو املنعدم بني السكان البالغني من العمر        
 يف املائــة ٧,٨، إذ وصــلت النــسب يف هــذه احلالــة إىل ٢٠٠١األكــرب يف عــام 

 ).فيما يتعلق باحلضر( يف املائة للذكور ٨,٥ لإلناث و
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ومن املثري لالهتمـام أن نالحـظ، يف الفتـرة املعنيـة، أن النـسبة املئويـة للـسكان                    - ٢ 
 مـن الدراسـة تزيـد        أعـوام  ٦أمتـوا    عاما من العمر الـذين       ١٥  و ١٤فيما بني   

 يف املائــة ٩٣,٢ أشــارت البيانــات إىل ٢٠٠١ويف عــام . دائمــا لــدى الفتيــات
 وصـلت النـسب املئويـة       ٢٠٠٤ يف املائة لإلنـاث، ويف عـام         ٩٤,٢ للذكور و 

 ).فيما يتعلق باحلضر( يف املائة ٩٥,٨  يف املائة و٩٢,٤على التوايل إىل 
  عاما مـن العمـر الـذين   ٢١  و٢٠كان فيما بني للسوتشري أيضا النسبة املئوية      - ٣ 

 ٢٠٠١ويف عـام   .  مـن الدراسـة إىل وجـود فـرق لـصاحل املـرأة              عاما ١٢أمتوا  
 يف املائـة مـن النـساء،    ٣٩,٨ يف املائة من الرجال يف مقابـل      ٢٨,١كان هناك   
ــد   ٢٠٠٤ويف عــام  ــا عن ــة و٣٢,٤ ظــل الفــرق قائم ــة ٤٢,٧  يف املائ  يف املائ

 ). يتعلق باحلضرفيما(على التوايل 
باملـساعدة   عاما من العمر فيما يتعلـق        ١٥وتبدأ الفروق يف الظهور مع جتاوز        - ٤ 

 ٧٧,٧، كـان  ٢٠٠٤ففـي عـام   . الدراسية للفئات العمريـة حـسب اجلـنس       
ــذكور فيمــا بــني    ــة مــن ال ــى   ١٧  و١٥يف املائ ــا مــن العمــر حيــصلون عل  عام

نـاث، وفيمـا يتعلـق بالفئـة         يف املائـة مـن اإل      ٨٤,٦مساعدة دراسية، يف مقابـل      
 يف املائـة    ٤٤,٦  يف املائـة و    ٣٦,٨ عاما كانت النسب هـي       ٢٥-١٨العمرية  

 ).فيما يتعلق باحلضر(على التوايل 
 التعلـيم العـايل  للـسكان الـذين يتلقـون       وصلت النسبة املئوية     ٢٠٠١ويف عام    - ٥ 

ــة للنــساء، و١٥,٤١ يف املائــة للرجــال يف مقابــل  ١٠,٢٩إىل  يف عــام  يف املائ
 يف املائـة  ١٧,٩٨ يف املائـة للرجـال يف مقابـل          ١١,٠٤ بلغت النـسب     ٢٠٠٤
 ).فيما يتعلق باحلضر(للنساء 

إىل  عاما أو أكثـر      ١٣قضني يف التعليم    ووصلت النسبة املئوية للنساء الاليت       - ٦ 
، وإىل ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ١٨,١، وإىل ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ١٧,٩
 يف املائــة يف ١٥,٦وكانــت نــسب الرجــال . ٢٠٠٤يف عــام  يف املائــة ٢٠,٥
ــة يف عــام  ١٥,٩ ، و٢٠٠١عــام  ــة يف عــام  ١٧,٤ ، و٢٠٠٢ يف املائ  يف املائ

 ).فيما يتعلق باحلضر (٢٠٠٤
 على مستوى البلـد  ٢٠٠٤م والثقافة، قُّيد يف عام  ـــه وزارة التعلي  ـــووفقا ملا أعلنت   - 

ويف التعلـيم اخلـاص     . يم العـام األّويل    طفلة يف التعلـ    ٤٣ ٥٥٢  طفال و  ٤٣ ٠٦٠
 . طفلة١٠ ١٧٥  طفال و١٠ ٤٢٨يف العام ذاته األّويل قّيد 
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 طفلــة علــى ١٩٥ ٩٢٣  طفــال و٢٠٨ ٥٩٢ويف التعلــيم االبتــدائي العــام، قّيــد  - 
ذاتـــــــــه  ، ويف التعليم االبتدائي اخلاص قّيد يف العام ٢٠٠٤مستوى البلد يف عام 

 . طفلة٢١ ٨٣٦ فال و ط٢٢ ٣٨٢على مستوى البلد 
ويف التعليم الثانوي ال يتوافر لوزارة التعليم والثقافة معلومات عن الطلبة املقيدين             - 

 .موزعني حسب اجلنس
 كـان قيـد     ٢٠٠٤ويف التعليم اجلامعي يظهر الفرق واسعا بني اجلنسني، ففي عـام             - 

 امـــرأة جبامعـــة ١١ ٤٩٠اإلنـــاث ضـــعف قيـــد الـــذكور تقريبـــا، فقـــد التحقـــت   
والدراسات الوحيدة الـيت يقبـل      . ٦ ٢٤٥اجلمهورية، يف حني بلغ عدد امللتحقني       

كلية الزراعة، وكليـة اهلندسـة، وتـزداد نـسبة          : عليها الرجال أكثر من النساء هي     
وهناك حالة مشاهبة يف نسب القيد  . الرجال بشكل طفيف يف كلية علوم االتصال      

 .يف جامعة اجلمهورية داخل البلد
ليم اجلامعي اخلاص تقلّ الفـروق يف أعـداد امللـتحقني واملقيـدين واخلـرجيني             ويف التع  - 

 وجامعـــة ORTجامعـــة (رب عـــدد مـــن الطـــالب كـــيف اجلـــامعتني اللـــتني تـــضمان أ
فاألغلبية ال تزال للرجال يف دراسات من قبيل اهلندسـة          ): أوروغواي الكاثوليكية 

ألغلبيـة للنـساء يف العلـوم       والعلوم التجارية والعلـوم االقتـصادية، يف حـني تكـون ا           
 ). يف املرفقات٦اجلدول ألف (االجتماعية وعلوم الصحة 

 
 هيئات التدريس  

ــات        -  ــسمة حــسب اجلــنس عــن هيئ ــات مق ــة بيان ــيم والثقاف ــوزارة التعل ــوافر ل ال تت
أما يف اجلامعات اخلاصة فـإن عـدد املدرسـني أكثـر            . التدريس يف جامعة اجلمهورية   

 اجلـامعتني املبحـوثتني يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك               من ضـعف عـدد املدرسـات يف       
 .الدراسات اليت يكون معظم اخلرجيني فيها من النساء

 
 التربية اجلنسية يف التعليم العام  

التربية اجلنسية يف التعليم العام من املـواد الـيت ال تـزال مطروحـة للبحـث يف البلـد منـذ                       - 
 .١٩٨٥استعادة الدميقراطية يف عام 

 ويف ظل إدارة جديدة للحكم، اتفقت وزارة الصحة العامـة، وبـصفة         ١٩٩٩ عام   ويف - 
خاصة الربنـامج الـوطين لإليـدز، مـع اإلدارة الوطنيـة للتعلـيم العـام علـى وضـع كتـاب                     

وقــد ُوضــع هــذا  . للمــراهقني الــذين يدرســون يف الــسنة الثالثــة مــن التعلــيم األساســي  
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، وأدى توزيعه يف املراكـز التعليميـة   ٢٠٠٠يف عام ! امسع وتعلم وِعشالكتاب املعنون  
الفاعلــة االجتماعيــة والدينيــة والــسياسية الــيت  إىل مواجهــات عامــة مــن بعــض العناصــر

اعترضت على إدخال التربية اجلنسية يف التعلـيم الرمسـي، وأدى ذلـك إىل عـدم توزيـع                  
 . نسخة اليت كان من املتوقع توزيعها على املراكز التعليمية٤٠ ٠٠٠الـ 

ــام  -  ــة       ٢٠٠٢ويف ع ــة للتربي ــة وطني ــتفكري يف وضــع خط ــاودة ال ــادرات ملع ــرت مب  ظه
 املـسّمى اليـوم معهـد       ،وجاءت الدعوة هذه املـرة  مـن املعهـد الـوطين للقـّصر             . اجلنسية

 اللجنــة ٢٠٠٢وهلــذا الغــرض ُشــكّلت يف عــام  . أوروغــواي الــوطين للطفــل واملراهــق 
نـسية يف أوروغـواي، وتتـألف مـن اإلدارة          املشتركة بني املؤسـسات لتحليـل التربيـة اجل        

 جملــس اإلدارة املركــزي للتعلــيم، وجملــس التعلــيم االبتــدائي،   -الوطنيــة للتعلــيم العــام  
وجملس التعليم الثانوي، وجملس التعليم الفين املهـين، واملعهـد الـوطين للقـّصر، واملعهـد                

وقـد وضـعت هـذه      . ةالوطين للشباب، ووزارة التعليم والثقافـة، ووزارة الـصحة العامـ          
اللجنة وثيقة توافق جـرى توزيعهـا ومناقـشتها علـى نطـاق ضـيق مـع العناصـر الفاعلـة                     

 .ومل تنفَّذ االقتراحات املنبثقة عن هذه الوثيقة. األخرى
 ومع تويل احلكومة الوطنية اجلديدة مقاليد األمور، بدأ تنفيـذ           ٢٠٠٥واعتبارا من عام     - 

نسية يف التعليم الرمسي، يف إطار إصالح التعليم الـذي          عملية جديدة إلدماج التربية اجل    
 .تدفع إليه السلطات اجلديدة

، ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٣٥ مـن القـانون      ٤ومبقتضى القرار رقم     - 
أنشأ جملس اإلدارة املركزي للتعليم جلنة التربية اجلنسية، اليت اكتـسبت الطـابع الرمسـي              

تــضم اللجنــة ممــثلني جملـالس التعلــيم االبتــدائي والثــانوي  و. ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٧يف 
 ورفــع مــستواهم، ومديريــة التربيــة الــصحية والفــين املهــين، ومعاهــد تــدريب املدرســني

التابعة جمللس اإلدارة املركـزي للتعلـيم واملديريـة العامـة للـصحة بـوزارة الـصحة العامـة                
 ).سلطات التعليم والصحة(

وضـع مـشروع برنـاجمي يهـدف إىل إدراج التربيـة اجلنـسية              ” وتناط هبذه اللجنة مهمـة     - 
يف العملية التعليميـة املتكاملـة للتلميـذات والتالميـذ، اسـتنادا إىل هنـج للتنميـة والـصحة             
ــة يف اإلطــار الــدميقراطي العلمــاين التعــددي الــذي حــدده      واحلقــوق يعــزز بنــاء املواطن

 .)٢٨(“دستور البلد

_________________ 
مناقـشة  . مائـدة احلـوار بـشأن الـسياسات التعليميـة         عرض قدمته الدكتورة ستيليا سّيرويت، منسقة اللجنة، يف          )٢٨( 

ظيم شبكة اجلنسانية واألسرة وكلية العلوم االجتماعية       املائدة من تن  . من منطلق اجلنسانية واألجيال واحلقوق    
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نني يف مسألة إصالح التعليم، كان إدراج التربية اجلنـسية          ويف إطار عملية تداول املواط     - 
من االقتراحات اليت انبثقت سواء من جمالس املقاطعات، أو من املـسامهات الـيت بعـث                

 .هبا خمتلف املنظمات العامة وغري احلكومية
وقد ُجّمعت هذه االقتراحات يف الوثائق اليت شكلت جزءا مـن مناقـشات ومـداوالت             - 

وهــذه الوثــائق هـي التقريــر املقــدم إىل املــؤمتر الــوطين للتعلــيم،  . طين للتعلــيماجمللـس الــو 
 األول، ومسامهات جمالس املقاطعات، وتقرير جلنـة تنظـيم النقـاش حـول التعلـيم                اجلزء

، والتقرير املقدم إىل املـؤمتر الـوطين للتعلـيم، اجلـزء       ٢٠٠٦نوفمرب  /املؤرخ تشرين الثاين  
 .قية للجنة تنظيم النقاش حول التعليمالثاين، واملسامهات الوثائ

: وقد تضمنت الوثيقة اليت وضعتها مديرية التعليم يف وزارة التعلـيم والثقافـة، وعنواهنـا               - 
أسئلة للنقـاش حـول التعلـيم، والـيت نـشرت يف كـانون              . حتديات التعليم يف أوروغواي   

 .)٢٩(، هي األخرى إشارات إىل إدراج التربية اجلنسية٢٠٠٥ديسمرب /األول
وإمجاال أصبح لدى أوروغواي مرة أخرى برنامج للتربية اجلنسية ينتظر تنفيذه اعتبـارا              
 . يف مجيع مراحل التعليم٢٠٠٧من عام 

 
 التربية البدنية  

تتاح للطفالت واملراهقات، يف التعليم الرمسي التابع  للدولة، فرص متكافئة للحـصول              
ن أنشطة املنـهج الدراسـي سـواء يف التعلـيم االبتـدائي أو      على التربية البدنية، باعتبارها نشاطا م   

 . أصبحت التربية البدنية إلزامية يف التعليم االبتدائي٢٠٠٦واعتبارا من عام . الثانوي
 

 ١١املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتضي احلال اختاذه من تدابري للقضاء على التمييز  - ١

كفــل هلــا، علــى أســاس تــساوي الرجــل واملــرأة، نفــس ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل لكــي ت
 :احلقوق، وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ( 

_________________ 
عـرض بربنـامج    (٢٠٠٦أغـسطس  /آب. يف جامعة اجلمهوريـة، بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان         

Power Point.( 
ــام   )٢٩(  ــة بنظـ ــائق متاحـ ــيم   PDFالوثـ :  يف املوقـــع الرمســـي علـــى اإلنترنـــت املتعلـــق بالنقـــاش الـــوطين حـــول التعلـ

www.debateducativo.edu.uy. 
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احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف، مبا يف ذلك تطبيـق معـايري االختيـار                )ب( 
 نفسها يف شؤون التوظيف؛

 يف الترقـي واألمـن الـوظيفي،        احلق يف حرية اختيار املهنـة والعمـل، واحلـق          )ج( 
ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقـي التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين، مبـا يف                    

 ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة            )د( 

 فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملـة يف تقيـيم نوعيـة                يف املعاملة 
 العمل؛

ــة،     )هـ(  احلــق يف الــضمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد، والبطال
واملرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شـكل آخـر مـن أشـكال عـدم القـدرة علـى العمـل،          

 ؛وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر
احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلـك محايـة وظيفـة                )و( 
 .اإلجناب

توّخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ولضمان حقها الفعلـي يف               - ٢
 :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

ومــة والتمييــز يف حلظــر الفــصل مــن اخلدمــة بــسبب احلمــل أو إجــازة األم   )أ( 
 الفصل من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛

إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو مع التمتع مبزايا اجتماعيـة             )ب( 
 مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛

ندة لتمكني الوالـدين   افري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية املس      لتشجيع تو  )ج( 
واملــشاركة يف احليــاة العامــة،   مــسؤوليات العمــل  ومــن اجلمــع بــني التزاماهتمــا األســرية     

 سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛ وال
ال الـيت يثبـت أهنـا       لتوفري محاية خاصـة للمـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـ               )د( 
 .مؤذية هلا

ــادة        - ٣ ــذه امل ــشمولة هب ــسائل امل ــصلة بامل ــة املت ــشريعات الوقائي ــستعرض الت جيــب أن ت
استعراضا دوريا يف ضـوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو                    

 .توسيع نطاقها حسب االقتضاء
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واي الـــشرقية عـــن تـــساوي مجيـــع تعـــرب املـــادة التاليـــة مـــن دســـتور مجهوريـــة أوروغـــ  
 .األشخاص أمام القانون، وتعترب احلق يف العمل حقا غري قابل للتصرف

لسكان اجلمهورية احلق يف احلماية يف متـتعهم حبيـاهتم وكرامتـهم وحريتـهم وأمنـهم             ”: ٧املادة  
عة بـالقوانني املوضـو  وال جيوز حرمان أحد مـن هـذه احلقـوق إذا مل يلتـزم           . وعملهم وممتلكاهتم 
 .“للمصلحة العامة

وفيما يلي أهم أحكام دستور أوروغواي املتعلقة بالعمـل واملطبقـة علـى مجيـع العمـال                  - 
، األجــر العــادل، حتديــد يــوم  )٣٦املــادة (احلــق يف حريــة اختيــار العمــل  : والعــامالت

ــة         ــصحة البدني ــدين، ال ــي وامل ــوعي األخالق ــتقاللية ال ــبوعية، اس ــازة األس ــل، اإلج العم
 ).٥٧املادة (، تنظيم النقابات املهنية، احلق يف اإلضراب )٥٤املادة (والعقلية 

عمل النساء وَمـن هـم دون       ” ذاهتا على أن يكون      ٥٤وتنص الفقرة الثانية من املادة      ” - 
، وفيما يتعلق بالنساء فـإن هـذا        “الثامنة عشرة من العمر خاضعا لنظام خاص وحمدودا       

 ميكــن تفــسريه - مــن الدســتور ٨لفــا للمــادة  وإن كــان ال ميكــن اعتبــاره خما-احلكــم 
 .)٣٠(“باحتمال تعديله وفق القواعد الدولية للمساواة اليت صدقت عليها أوروغواي

ــة   ” ١٦٠٤٥ مــن القــانون رقــم  ١وحتظــر املــادة  -  ــدأ تكــافؤ املعامل ــز خيــالف مب أي متيي
رة وتتـوىل وزا  . “والفرص للجنسني يف أي قطاع أو فرع من النـشاط يف جمـال العمـل              

العمل والضمان االجتماعي، من خالل املفتشية العامـة للعمـل والـضمان االجتمـاعي،              
مراقبة االلتزام بالقواعد الوطنية أو الدولية السارية املتعلقة بوضع املـرأة وعـدم التمييـز،             

وتقـوم الـوزارة    . انطالقا من اعتمـاد القـانون الـوطين ملنـع أي شـكل للتمييـز يف العمـل                 
 . مجيع الشكاوى من التحرش اجلنسيأيضا بالتحقيق يف

 
 اللجنة الثالثية لتكافؤ الفرص واملعاملة يف العمل ‘١’  

ــة يف العمــل يف عــام      -  ــة لتكــافؤ الفــرص واملعامل ــة الثالثي ــد ١٩٩٧أنــشئت اللجن ، وأعي
، وتتـشكل مـن وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي، ووزارة           ١٩٩٩تشكيلها يف عـام     

 املــؤمتر الــوطين -يئــة العامــة املــشتركة بــني النقابــات للعمــال  التنميــة االجتماعيــة، واهل
 .للعمال، وجمالس أرباب العمل

 :وأهم األهداف هي - 

_________________ 
التفـاوض اجلمـاعي   : يف أمريكـا الالتينيـة  . أوروغـواي، التفـاوض اجلمـاعي وإنـصاف اجلنـسني     .: ماركيس، م  )٣٠( 

 ).٢٠٠٥(وإنصاف اجلنسني، الفصل السابع، منظمة العمل الدولية 
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املسامهة يف حتقيق التوازن لسوق العمل من خالل اسـتراتيجيات ختـدم حتقيـق املـساواة                 • 
 .يف العمل

اعلـة االجتماعيـة،    العمل، انطالقـا مـن القطـاع احلكـومي وباالشـتراك مـع اجلهـات الف                • 
 .على تعزيز سياسة نشطة لتكافؤ الفرص يف العمل

التركيز على تنفيذ تدابري تسمح بإدراج رؤية جنسانية يف الربامج الفنيـة الثالثـة التابعـة           • 
 .لوزارة العمل والضمان االجتماعي

 يف تشجيع ودعـم املبـادرات الـيت تقـرر اجلهـات الفاعلـة االجتماعيـة املنخرطـة اختاذهـا            • 
 .جمال تكافؤ الفرص

إجياد جماالت للتنسيق تدعم املبادرات الراهنة للقطاعات احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف               • 
 .مضمار املساواة

 .توفري املشورة التقنية للمبادرات اليت تطرح يف هذا الشأن على الصعيد الربملاين • 
ــات      •  ــرص واملعلوم ــافؤ الف ــزز تك ــة تع ــتراتيجيات تعميمي ــذ اس ــشريعات  تنفي ــة بت  املتعلق

 .العمل
وفيما يتعلق خبطوط العمل الرئيسية للجنة، اليت حتددت منذ إنـشائها، فإهنـا تـستهدف                
 :ما يلي
ــة واإلعــالم •  ــة املتعلقــة    التوعي ــة جنــسانية يف الــسياسات الوطني  بــشأن أمهيــة تطبيــق رؤي

 .بالعمل
االجتمـاعي وكـذلك لـسائر       يف مسألة اجلنسانية لوزارة العمل والضمان        توفري املشورة  • 

 .املؤسسات بناء على طلبها
 . للعامالت عند تقدميهن شكاوى من التمييز يف العملتوفري الدعم واملشورة • 
 مع سائر اجلهات احلكوميـة وغـري احلكوميـة الـيت تتعامـل مـع        التواصل وتبادل اخلربات   • 

 .موضوع اجلنسانية
 .ألف منها اللجنة الثالثية االلتزام املؤسسي لألجهزة اليت تتتعزيز • 
 إجـراء دراسـات وتعميـق املعـارف فيمـا يتـصل بواقـع البلـد مـن حيـث إدمـاج                   تشجيع • 

 .املرأة يف سوق العمل
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 مـع املنظمـات الوطنيـة والدوليـة املتخصـصة يف تعزيـز املـساواة، مـع         استمرار الـصالت   • 
 .احلث على تنفيذ املشاريع بنهج جنساين

يـذ برنـامج تعزيـز تكـافؤ الفـرص للمـرأة يف العمـل والتـدريب                  على تـصميم وتنف    احلث • 
وبرنــامج التــدريب هــذا، الــذي ميولــه اجمللــس الــوطين للعمــل، يعــّد أول جتربــة   . املهــين

 .وطنية ترمي إىل تسهيل إحلاق املرأة بالعمل
 اســتراتيجيات للتنــسيق مــع اجملــالس البلديــة، تعزيــزا لتعمــيم النــهج اجلنــساين يف  إعــداد • 

 .ات العمل احمللية، وتشجيعا أيضا لتشكيل جلان ثالثية يف املقاطعات األخرىسياس
 علــى مــسائل التكامــل اإلقليمــي، مــع احلــث علــى إدراج شــروط والتزامــات    التركيــز • 

حمــددة تتعلــق بعــدم التمييــز وتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف شــىت األجهــزة          
 .املشتركة لبلدان املخروط اجلنويباالجتماعية واملتعلقة بالعمل التابعة للسوق 

 خطة وطنيـة للمـساواة يف العمـل، وجـرى بـدعم مـن التعـاون                 اعتمادووضع ومناقشة    • 
اإلسباين ومنظمة العمل الدولية إعداد أول مسودة للخطة الوطنية اليت سـُيطرح نـصها              

 . على اجملتمع قاطبة للنظر فيه
) ٢٠٠٤(كـافؤ املعاملـة والفـرص يف العمـل     إن االقتراح املتعلق باعتماد خطة وطنيـة لت       - 

يأيت يف سياق ضـرورة الوفـاء الفعلـي بااللتزامـات الدوليـة الـيت يلتـزم هبـا بلـدنا، ويعـّد                       
ــة اجملتمــع        ــة والفــرص يف العمــل يف خدم ــة لتكــافؤ املعامل ــة الثالثي ــضع اللجن إســهاما ي

 .بأسره
ت املختـصة لتنفيـذها، بـل       والوثيقة املقترحـة ليـست خطـة هنائيـة وال اعتمـدهتا الـسلطا              - 

. حتظى مبيزة الصدور عن جهاز ثالثي يتصف بأنه مبثابة حمفل متميـز للحـوار اجملتمعـي               
وقــد أدجمــت هــذه الوثيقــة حاليــا، باعتبارهــا خطــة اســتراتيجية، يف أول خطــة وطنيــة     

 شـّجع عليهـا املعهـد الـوطين للمـرأة      ٢٠١١-٢٠٠٧للفتـرة  لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق    
 .التنمية االجتماعيةالتابع لوزارة 

 ويف إطــار اخلطــة الوطنيــة لتكــافؤ الفــرص واملعاملــة يف      ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يويف عــام - 
 :العمل، اضطلعت اللجنة بعملها على مستويني

 
 مستوى املقاطعات  

: التفـاوض واحلـوار اجملتمعـي     ”تنظيم احللقة الدراسية الثالثية على مـستوى املقاطعـات           - 
، الــيت رعتـها منظمــة العمـل الدوليــة، واشــتركت   “ املـساواة األدوات األساسـية لتعزيــز 
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ــاراغواي وشــيلي وأوروغــواي، والبلــد      فيهــا اللجــان الثالثيــة لألرجنــتني والربازيــل وب
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٣ -املدعو إكوادور 

اليت عقـدها متخصـصون     “ التفاوض اجلماعي من منظور جنساين    ”االشتراك يف دورة     - 
ية مبساعدة من اللجان الثالثية اليت سبقت اإلشارة إليهـا، ومـن            من منظمة العمل الدول   

عي يعملـــون يف نطـــاق جملـــس فنـــيني وطنـــيني مـــن وزارة العمـــل والـــضمان االجتمـــا 
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٤ من - املرتبات

، الــذي نظمتــه “مــن أجــل املــساواة ومناهــضة التمييــز”االشــتراك يف امللتقــى اإلقليمــي  - 
ية لألرجنـتني، هبـدف تـدعيم التـدابري املـشتركة املتخـذة يف نطـاق الـسوق                  اللجنة الثالث 

 .٢٠٠٥أغسطس / آب١٩  و١٨ -املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب 
قامت اللجنة الثالثية لتكافؤ الفرص واملعاملة يف العمل واملعهـد الـوطين للمـرأة بتنظـيم                 - 

التحـديات وااللتزامـات يف إطـار    ”: الدراسية الدولية املتعلقة بـالتحرش اجلنـسي      احللقة  
، برعايـة منظمـة     ٢٠٠٦ يوليـه / متـوز  ٢٠ -“ اخلطة الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق        

 .العمل الدولية
 

 مستوى البلد  
وضع مشروع قانون عن اخلدمة املرتلية قدمته وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي إىل                - 

 تـــــشرين ٢٧صـــــدر يف ، واعُتمــــد و ٢٠٠٦مـــــارس / آذار٨الــــسلطة التنفيذيـــــة يف  
 ).١٨٠٦٥القانون رقم  (٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

حتديد إجراءات االهتمام بالـشكاوى مـن التحـرش اجلنـسي واملعنـوي، وكـذلك إجيـاد                  - 
 .٢٠٠٦ هيولي/آليات ملتابعة وتقييم هذه اإلجراءات، وذلك منذ متوز

ــشاري مــن منظمــة الع      -  ــدعم است ــسي، ب ــانون عــن التحــرش اجلن ــر مــشروع ق مــل حتري
 .الدولية، يف مرحلة تفاوض القطاعات

يف إطــار إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى اجلنــسانية يف الدولــة، تعتــزم املديريــة الوطنيــة     - 
وهلــذا الغــرض . للعمــل إدراج املنظــور اجلنــساين باعتبــاره أداة لتحــسني اإلدارة العامــة 

ــول  ــوظفني    ٢٠٠٥ســبتمرب /ُعقــدت يف أيل ــع امل ــدريب مجي ــات عمــل لت ــع حلق  يف  أرب
وبدأ كذلك يف نطاق املديرية تعمـيم       . الوحدة التنفيذية التابعة للمديرية الوطنية للعمل     

 ).٢٠٠٦(النهج اجلنساين بني املوظفني امللحقني باملصاحل العامة للعمل املنشأة مؤخرا 
 ).٢٠٠٦(املشاركة يف شبكة اجلنسانية والعمل  - 
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ملة يف العمل واجمللس الـوطين للعمـل حلقـة          نظمت اللجنة الثالثية لتكافؤ الفرص واملعا      - 
 .٢٠٠٦ هيولي/ متوز٢١عمل داعمة عن احلوار اجملتمعي واجلنسانية والعمل الالئق يف 

يف إطار تشكيل جلان ثالثية للتكافؤ على صـعيد املقاطعـات، ُعقـدت احللقـة الدراسـية                - 
“ ص يف دنيـا العمـل     من أجل إجياد تكافؤ للفر    ”الثالثية على صعيد املقاطعات املعنونة      

، للتحضري لتـشكيل جلنـة املقاطعـة، بـدعم مـن جملـس املقاطعـة                ّيرو الرغو يف مقاطعة س  
 .واجمللس البلدي يف سّيرو الرغو

جــرى أيــضا االضــطالع بأنــشطة لتبــادل اآلراء بــشأن وضــع الرجــل واملــرأة يف ســوق    - 
 ).بايساندو ومالدونادو وكولونيا(العمل على صعيد املقاطعات 

 
 التدابري اليت اضطلعت هبا املديرية الوطنية للعمل واجمللس الوطين للعمل ‘٢’  

برنامج تعزيز تكافؤ الفرص يف العمـل والتـدريب املهـين           : تنظيم الربناجمني الالمركزيني   • 
أنـشطة تدريبيـة    ). املوجـه إىل الـشباب مـن اجلنـسني        (والربنامج ذاته   ) املوجه إىل املرأة  (

 اجمللـــس الـــوطين -طـــاءات يف نظـــام املديريـــة الوطنيـــة للعمـــل  للكيانـــات املقدمـــة للع
 .، من أجل تعميم اجلنسانية يف برامج تدريبها املهين باعتبارها ُبعدا دائما)٣١(للعمل

تنظــيم برنــامج تعزيــز تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف العمــل والتــدريب املهــين وبرنــامج           • 
ظـروف املـساواة   ”ضـوع  عقـد حلقـات عمـل يف مو   . التدريب الريفي يف جمـال العمـل     

 .، من أجل حتديد خطوط العمل“للمرأة الريفية
 اجمللـــس الـــوطين للعمـــل -اتفـــاق معقـــود بـــني وزارة العمـــل والـــضمان االجتمـــاعي   • 

 وغريهــا مــن اهليئــات والكيانــات العامــة، مــن أجــل وضــع خطــة   BOTNIAومؤســسة 
للــسليلوز يف للتــدريب املهــين ودعــم إجيــاد فــرص للعمــل، انطالقــا مــن إنــشاء مــصنع    

بذل أقصى اجلهود إلدمـاج املـرأة   ... ”وتشمل التزامات املؤسسة  . مقاطعة ريو نيغرو  
يف تنظيم املشاريع، مبـا يف ذلـك األنـشطة غـري التقليديـة، حبيـث يتفـق ذلـك مـع املهـام                        

ومـن املهـم،    . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥اتفاق مربم يف    . “...املطلوب أداؤها   
رار، اإلشارة إىل نشوء صعوبات يف إدماج املرأة يف هذا اجملال غـري             عالوة على هذا الق   

_________________ 
 ويتـألف اجمللـس     .اجمللس الوطين للعمل هيئة ثالثية التشكيل تعمل يف إطار وزارة العمل والضمان االجتماعي             )٣١( 

 املـؤمتر الـوطين   -من وفد ميثل جمالس أرباب العمل، ووفد ميثل اهليئـة العامـة املـشتركة بـني النقابـات للعمـال               
 .للعمال، ويرأسه املدير الوطين للعمل
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ــع مؤســسة         ــد م ــد التعاق ــط عن ــيس فق ــل، ل ــن العم ــدي م ــضا  BOTNIAالتقلي ــل أي ، ب
 .)٣٢(قبل ذلك يف دورات التدريب فيما

 اجمللـس الـوطين للعمـل وجملـس         -وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي        اتفاق مربم بـني      • 
ــساندو ومؤ  ــة باي ــة لــسليلوز     (.EUFORES S.Aســسة مقاطع ــرع للمؤســسة الوطني ف

، من أجل اختاذ تدابري مـشتركة للتـدريب ودعـم إجيـاد فـرص للعمـل يف                  )األوكالبتوس
وتشمل التزامـات املؤسـسة     . املشاريع احلراجية، بدءا بدورة ملشّغل اآلالت يف الغابات       

يف ذلـك األنـشطة غـري       بذل أقصى اجلهود إلدماج املرأة يف تنظـيم املـشاريع، مبـا             ... ”
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٦اتفاق مربم يف . “...التقليدية 

 اجمللـس الـوطين للعمـل وجملـس         -اتفاق مربم بـني وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي             • 
 على العمل من خـالل برنـامج تعزيـز تكـافؤ          األسطوانيات لالضطالع بأنشطة تدريب   

ــالفــرص للمــرأة يف العمــل والتــدريب  ذي أعــده اجمللــس الــوطين للعمــل، مــع    املهــين ال
. االهتمام بالسمات اإلنتاجية واالجتماعيـة والثقافيـة لكـل بلـدة أو منطقـة يف املقاطعـة          

 .٢٠٠٦مارس /اتفاق مربم يف آذار
يوجــد حاليــا بروتوكــول تعكــف عليــه وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي بــشأن          • 

عنــوي، عــالوة علــى آليــات إجــراءات االهتمــام بالــشكاوى مــن التحــرش اجلنــسي وامل 
وقد ذكر أعضاء يف اللجنـة جـرت استـشارهتم أن عـدد             . ملتابعة وتقييم هذه الشكاوى   

 .املوظفني الذين ُدّربوا يف الوزارة ملعاجلة هذه الشكاوى غري كاف
 .جيري إجياد أجهزة للتدريب يف القطاع احلكومي وقطاع األعمال وقطاع النقابات • 

 
  سوق العملحالة املرأة يف ‘٣’  

-٢٠٠١تنعكس حالة التمييز ضد املرأة يف سوق العمل يف مؤشرات اجلنسني للفتـرة               - 
وزارة التنميــة ( الــيت أعــدها املعهــد الــوطين لإلحــصاء واملعهــد الــوطين للمــرأة    ٢٠٠٤

ومع مراعاة أن هذه البيانات تتعلـق باحلـضر، فـإن مجيـع املؤشـرات تبـّين            ). االجتماعية
 .الة الرجل وحالة املرأة يعود بالضرر على املرأةوجود اختالف بني ح

 :وميكن اإلشارة إىل أهم مظاهر هذا االختالف فيما يلي 

_________________ 
 شـكاوى مـن التمييـز مـن النـساء الـاليت كـن يتـدربن يف دورات               ٢٠٠٦تلقي املعهـد الـوطين للمـرأة يف عـام            )٣٢( 

 .اللحام
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املـرأة يف أعـوام الدراسـة األربعـة أقـل مـن معـدل نـشاط                 معدل نـشاط    استمر   )أ( 
ويتـضح هـذا الفـرق أكثـر بـصفة خاصـة يف األشـخاص               .  نقطـة مئويـة تقريبـا      ٢١الرجل بنسبة   

 . عاما٤٥أعمارهم على الذين تزيد 
يف حــني بلــغ  يف املائــة، ٤٠,٦ إىل ٢٠٠٤ املــرأة يف عــام معــدل عمــلوصــل  )ب( 

ويـزداد هـذا الفـرق، مـرة أخـرى، يف األعمـار الـيت        .  يف املائـة  ٦٠,٩املعدل بالنسبة إىل الرجـل      
 .وقد استمر هذا الفرق يف األعوام األربعة املاضية.  عاما٤٥تزيد على 
 أعـــوام يـــضيق الفـــرق بـــني الرجـــل واملـــرأة كلمـــا زادت  مـــلمعـــدل العيف  )ج( 
فــرق بالنــسبة املئويــة إىل زهــاء  عامــا، وصــل ال١٣، فمــع ازديــاد أعــوام الدراســة عــن الدراســة

 نقطـة فيمـا يتعلـق    ٣٠، ووصل أعلى فـرق بـني الرجـل واملـرأة إىل            ٢٠٠٤يف املائة يف عام      ١٢
 . أعوام٦  و٤بأعوام الدراسة اليت تتراوح بني 

 ٢٠٠٤ففــي عــام . وتظهــر البطالــة أيــضا التمييــز ضــد املــرأة يف ســوق العمــل  )د( 
.  يف املائـة بالنـسبة إىل الرجـل   ١٠,٢ يف املائـة، ووصـل إىل     ١٦,٥املرأة إىل   معدل بطالة   وصل  

ويتــضح أعلــى فــرق يف الرجــال والنــساء الــذين . ويقــل هــذا الفــرق كــثريا مــع التقــدم يف العمــر
 . عاما، ومع أعوام الدراسة٢٤  و١٤تتراوح أعمارهم بني 

، فإن توزيـع الرجـال علـى خمتلـف          بالتوزيع حسب نوع النشاط   وفيما يتعلق    )هـ( 
 يف املائـة مـن اخلـدمات        ٥٥,٦أنواع النشاط يتـسم باتـساق أكثـر، أمـا العـامالت فيتركـزن يف                

 .االجتماعية واحمللية والشخصية
 يف املائـة مـن املـوظفني        ٥٠ فإن النساء يـشكلن أكثـر مـن          نوع العمل أما عن    )و( 

 يف املائـة    ٤٠املهنيني والفنيني ومـن العـاملني يف الوظـائف املكتبيـة، يف حـني تـصل نـسبتهن إىل                    
 .من شاغلي الوظائف اإلدارية والباعة والعمال اليدويني

 جند أن النساء يـشكلن أقـل مـن ربـع أربـاب العمـل وأعـضاء          فئات املهن ويف   )ز( 
 .لن ثالثة أرباع العمال غري املأجورينالتعاونيات، وإن كن يشك

 زاد عدد غـري املـسجلني يف الـضمان االجتمـاعي، سـواء مـن                ٢٠٠١ويف عام    )ح( 
ــساء  ــام . الرجــال أو الن ــساء    ٢٠٠١ويف ع ــن الن ــؤالء م ــسبة ه ــن  ٣٦,٨ بلغــت ن ــة وم  يف املائ

 ٤١,٥النـساء   يف املائـة ونـسبة   ٤٠,١أما اليوم فإن نسبة الرجال تبلغ .  يف املائة ٣٥,٤الرجال  
وظل الفرق قائما بني اجلنسني يف هذه األعـوام فيمـا يتـصل بالعمالـة الناقـصة، وتزيـد                   . يف املائة 

 .نسبة النساء يف هذا اجملال بسبع نقاط تقريبا على نسبة الرجال
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واستكماال للمعلومات بالبيانـات املـستمدة مـن الدراسـة االستقـصائية لألسـر املعيـشية             - 
 : ما يلي، جند٢٠٠٥يف عام 

 يف املائـة  ٦٩,٣ ارتفع بالنسبة إىل الرجال إىل   معدل نشاط سكان احلضر   أن   )أ( 
.  يف املائـة ٤٩,٥يف أحناء البلد، يف حني وصـل املعـدل بالنـسبة إىل النـساء إىل          
 يف املائـة،  ٦٩,٢والفرق أقل يف مونتفيديو، إذ يصل معدل نشاط الرجال إىل      

 يف ٦٩,٤ضر داخـل البلـد فـإن النـسبة تبلـغ         يف املائة، أمـا يف احلـ       ٥١وللنساء  
ويف هــذا العــام اســتمر اجتــاه الفــرق إىل .  يف املائــة علــى التــوايل٤٧,٨ املائــة و

 . عاما٤٠االزدياد لدى األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 
 يف املائــة يف البلــد ٤١,٩النــساء إىل معــدل عمــل  وصــل ٢٠٠٥يف عــام أنــه  )ب( 

يـل أيـضا    والفـرق قل  .  يف املائـة   ٦٢,٧عمل الرجـال    قاطبة، يف حني بلغ معدل      
 يف ٦٢,٥ يف املائـة ولـدى الرجـال     ٤٣,٨ى النـساء    يف مونتفيديو، فالنسبة لد   

 يف  ٣٩,٨ كانـت    ٢٠٠٥أما يف احلضر داخل البلد فإن النـسبة يف عـام            . املائة
 . يف املائة على التوايل٦٢,٩ املائة و

 يف املائــة ومعــدل بطالــة ١٥,٣ساء النــمعــدل بطالــة  بلــغ ٢٠٠٥أنــه يف عــام  )ج( 
ويالحــظ يف اجلــدول أدنــاه أنــه فيمــا يتعلــق باملــستوى .  يف املائــة٩,٥الرجــال 

التعليمي، فإن الفروق الواسعة يف معـدالت بطالـة النـساء والرجـال حتـدث يف        
أمــا أقــل فــرق .  نقــاط مئويــة٨مــستوى التعلــيم االبتــدائي والثــانوي، بفــارق  

 . العايل، إذ يصل إىل نقطتني مئويتنيفيحدث يف مستوى التعليم
ويـضاف إىل هـذه البيانــات مـا ورد يف الدراسـة االستقــصائية املوسـعة لألسـر املعيــشية        - 

 مـن بيانـات أشـارت اسـتنتاجاهتا إىل فـروق بـني اجلنـسني ال ختتلـف عمـا                     ٢٠٠٦لعام  
 :سبق

 يف  ٥٠,٢  يف املائـة للرجـال و      ٧٢ يـصل إىل     قاطبـة فمعدل النشاط يف البلد      - ١ 
 يف املائـــة ٤٣,٣  يف املائـــة للرجـــال و٦٦,١ومعـــدل العمـــل املائـــة للنـــساء، 

 . يف املائة للنساء١٣,٥  يف املائة للرجال و٨,١ومعدل البطالة للنساء، 
 يالحـظ عـدم املـساواة بـني اجلنـسني، ممـا يزيـد مـن                 داخل البلـد  وبالنسبة إىل    - ٢ 

 يف املائـة ومعـدل النـساء        ٧٢,٧فمعـدل نـشاط الرجـال يبلـغ         . الفرق املوجود 
ــة، ومعــدل العمــل  ٤٨,٤ ــة للرجــال و ٦٦,٥ يف املائ ــة ٤١,٤  يف املائ  يف املائ

 . يف املائة للنساء١٤,٦  يف املائة للرجال و٨,٥للنساء، ومعدل البطالة 
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، الـيت سـنعود إليهـا يف اجلـزء اخلـاص            البلدات الصغرية واملناطق الريفيـة    ويف   - ٣ 
ظ الفــروق التاليــة بــني الرجــال والنــساء يف النــشاط   بالنــساء الريفيــات، تالحـَـ 

 يف املائــة والنــساء ٧٦,٦فمعــدل نــشاط الرجــال يــصل إىل : والعمــل والبطالــة
ــة، ومعــدل العمــل  ٥٣,٦ ــة للرجــال و ٧٢,٧ يف املائ ــة ٣٩,٤  يف املائ  يف املائ

 . يف املائة للنساء٩,٦  يف املائة للرجال و٥,٠للنساء، ومعدل البطالة 
ــا عــن  وإذا - ٤  ــة حــسب العمــر واجلــنس    تكلمن ــه يف  معــدل البطال ــسنجد أن ، ف

 عامـا يف  ٢٥، وصلت نسبة بطالـة مـن تقـل أعمـارهن عـن      ٢٠٠٦يوليه  /متوز
 يف املائـة، بفـارق      ٢٤,٤ يف املائـة، ونـسبة الرجـال إىل          ٣٤,٧البلد بأسره إىل    

 عامـا فـإن نـسبة       ٢٥ لـى أما مـن تزيـد أعمـارهن ع       .  نقاط مئوية  ١٠أكثر من   
ــلت إىل   بطال ــه وصـ ــاريخ ذاتـ ــهن يف التـ ــال إىل    ١٠تـ ــسبة الرجـ ــة، ونـ يف املائـ
 .يف املائة ٤,٦

 النساء والرجـال حـسب نـوع النـشاط          متوسط أجر ، فإن نسبة    بالدخولوفيما يتعلق    - 
يف )  يف املائـة   ٦٣,٨( يف املائـة، واتـضح أكـرب فـرق           ٧١,٧ إىل   ٢٠٠٤وصلت يف عام    

وفيمـا يتعلـق بنـوع املهنـة فـإن الفـرق يتـسع              . اخلدمات االجتماعية واحمللية والشخصية   
بـل  .  يف املائـة يف العـام ذاتـه        ٦٨,٧يف متوسط األجر بني النساء والرجال، ويـصل إىل          

.  يف املائــــة٤٨,٤لنــــسبة إىل إن الفجــــوة أوســــع يف الوظــــائف اإلداريــــة، إذ تــــصل ا
ة بـني مـن      يف املائـ   ٥٥,٤يتعلق بأعوام الدراسة فـإن الفـارق يف األجـر يـصل إىل               وفيما
 . عاما أو أكثر يف الدراسة١٣قضوا 

 أن  ٢٠٠٥يف عـام    ويؤخذ من بيانات الدراسة االستقـصائية املـستمرة لألسـر املعيـشية              - 
) يا بيـسو أوروغـو    ٦ ٤٣٨(متوسط الدخل الـشهري حـسب املهنـة الرئيـسية للمـرأة             

دخل  يف املائـة مـن متوسـط الـ         ٧٠وصل علـى مـستوى البلـد، يف هـذا العـام ذاتـه، إىل                
ويتسع هذا الفارق يف الفئة العمرية بـني     ). يا بيسو أوروغو  ٩ ٠٧٤(الشهري للرجل   

ــة مــن متوســط األجــر  ٦٥ عامــا، حيــث حتــصل املــرأة علــى حــوايل   ٥٩ و٤٠  يف املائ
 .الشهري للرجل حسب نوع املهنة

 لقاء املهنـة الرئيـسية      ٢٠٠٥وإذا قارّنا نسبة متوسط الدخل الشهري املتحصل يف عام           - 
ي، حسب اجلنس ونـوع املهنـة يف كـل منطقـة، فـسنجد أن الفـرق                 البيسو األوروغو با

 يف املائــة مــن أجــر ٥٢األكــرب يظهــر يف الوظــائف اإلداريــة، حيــث حتــصل املــرأة علــى 
 .ويتضح الفرق القليل يف األعمال الزراعية وصيد األمساك. الرجل
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الشهري املتحـصل لقـاء املهنـة       فإذا نظرنا، فيما يتعلق بالعام نفسه، إىل متوسط الدخل           - 
ي يف كــل منطقــة، حــسب اجلــنس وفئــة املهنــة، لتحديــد  االرئيــسية بالبيــسو األوروغــو

النسبة املئوية بني ما حتصل عليه املرأة وحيصل عليـه الرجـل، فإننـا نالحـظ مـن بيانـات                    
 :البلد قاطبة النطاق التايل للنسب

والفـرق األكـرب   . جـل ودخـل املـرأة   يف الوظائف العامة يوجد فـرق قليـل بـني دخـل الر         - 
 .موجود يف فئة أصحاب األعمال وفئة األعمال اخلاصة

الفرق بني دخل الرجل واملـرأة يف البلـد بأسـره حـسب املـستوى التعليمـي،                 وإذا حللنا    - 
، فـسنجد أن هـذا      )٢٠٠٥(استنادا إىل بيانـات الدراسـة االستقـصائية لألسـر املعيـشية             

ملائة بني متوسط دخـل الرجـل واملـرأة، يف درجـة املاجـستري        يف ا  ٨٧الفرق يتراجع إىل    
 يف املائـة مـن   ٦٠والفرق كبري بني دخول اجلامعيني، إذ حتصل املرأة علـى   . واألستاذية
 .دخل الرجل

وعلى الرغم من املستويات التعليمية اليت بلغتها القوى العاملة النسائية وارتفاع معـدل              - 
ال تترجم إىل فرص للعمل أو إىل أجـور، وال سـيما يف             املشاركة ، فإن هذه املؤشرات      

وال يتضح يف هذا الصدد وجود طرائق للتغلـب علـى التفرقـة املهنيـة،               . القطاع اخلاص 
من خالل مكافحة الصور النمطيـة لـألدوار يف األسـرة واجملتمـع الـيت تـؤثر علـى حالـة                      

 .عمل املرأة
 

 أو الـيت تتـضمن تـدابري خمصـصة          برامج التدريب علـى العمـل املوضـوعة للنـساء          ‘٤’  
 للنساء أو لتحقيق إنصاف اجلنسني

 
ــشكل       -  ــضمان االجتمــاعي، ب ــة للعمــل، داخــل وزارة العمــل وال ــة الوطني تعمــل املديري

منــسق مــع اجمللــس الــوطين للعمــل، وهــو جهــاز ثالثــي متعــادل التمثيــل تتمثــل مهامــه   
 برامج أو مـشاريع لتـدريب   أساسا يف تقدمي املشورة بشأن السياسة وبراجمها، وتصميم   

اليد العاملة، ودراسة وقياس أثـر إدخـال تكنولوجيـات جديـدة وسياسـات اإلدراج يف              
سوق العمل مع اقتراح الطرائق ذات الـصلة، وإدارة صـندوق إعـادة هيكلـة العمـل أو                  

 .تقريبا جمموع املوارد االقتصادية اليت ترصدها الدولة لتمويل مشاريعها وبراجمها
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اتفاق بني املديرية  (امج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة يف العمل والتدريب املهين      برن )أ(  
الوطنية للعمل واجمللس الوطين للعمل ومركز البلدان األمريكية للدراسة والتوثيق يف            

 ) منظمة العمل الدولية-جمال التدريب املهين 
ى وضـعه بـدعم      مّول اجمللس الـوطين للعمـل تنفيـذ برنـامج رائـد جـر              ٢٠٠١يف عام    - 

 منظمـة  -مـن مركـز البلـدان األمريكيـة للدراسـة والتوثيـق يف جمـال التـدريب املهـين          
 .العمل الدولية

واهلدف العام للربنامج هو تعزيز سياسة نشطة للتشغيل يف اجلانـب التـدرييب ترمـي إىل                - 
يف حتسني نوعية العمل املعـروض علـى املـرأة، مـع مراعـاة الكفـاءات اجلديـدة املطلوبـة            

 .سوق العمل
 :وفيما يلي األهداف احملددة املوضوعة للنساء املشاركات يف الربنامج - 

طوير القدرات واملهارات اليت تتيح هلن التعامل مع املواقف الناشـئة يف حمـيط              ت - 
 .العمل

احلث على اختاذ موقف نـشط مـن الـتعلم يـساعدهن علـى حتمـل مـسؤوليتهن             - 
ــتم  ــة واسـ ــة التدريبيـ ــسريع   هاراريف العمليـ ــى الـ ــرا إىل البلـ ــاة، نظـ ــوال احليـ  طـ

للمعـارف، والتـأقلم مــع الـتغري املــستمر، ممـا يوجـد بــدائل ممكنـة لالخنــراط يف       
 .العمل

زيـــادة قابليتـــهن لاللتحـــاق بالعمـــل والـــرتوع إىل وضـــع مـــشروع للتـــدريب   - 
ملتكاملـة  اواملقصود مبشروع العمل أو املهنة جمموع التدابري املنـسقة و       . والعمل

اليت حيددها الشخص وخيطط هلا وينفـذها وينقحهـا ويعيـد تنقيحهـا، وصـوال               
وينطوي ذلك على حتديد هدف وإجـراء تقيـيم ذايت         . إىل دخول سوق العمل   

ويف . كنقطة انطـالق، ورسـم املـسار الـذي سـيتبع أو اإلجـراء الـذي سـيتخذ                 
اءات هذا الـسياق سـتعّد عمليـات تدريبيـة يف اجملـال اجلنـساين ويف جمـال الكفـ                  

 .الشاملة
تشجيع عملية التدريب املهين وفقـا خلصائـصهن ومـستوى املهـارات احملتملـة،           - 

 .ومبا يتفق وطلب سوق العمل
ــاج    -  ــى إدم ــة ٣٠العمــل عل ــشاركات يف ســوق العمــل     يف املائ ــساء امل ــن الن م

 . يف املائة منهن لاللتحاق بالعمل٥٠وزيادة قابلية 
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ة إىل املديريــة الوطنيــة للعمــل إلدماجهــا يف    نقــل املنهجيــة واخلــربات املناســب    - 
 .سياسة التشغيل والتدريب

إعـــداد مـــدخالت وتـــوفري التـــدريب إلدراج منظـــور جنـــساين يف سياســـات    - 
التـشغيل النــشطة الــيت ترمسهـا شــبكة املديريــة الوطنيـة للعمــل واجمللــس الــوطين    

 .للعمل يف البلد واليت تدعم تقنيا كيانات التدريب املهين
حلديث هنا عن برنامج ذي طابع بياين تتمثـل اسـتراتيجيته يف إجيـاد سـاحة مـشتركة                 وا - 

بني املؤسسات تشترك فيها األفرقة التقنيـة املتعـددة التخصـصات ومنظمـات التـدريب               
اإلدارة واجملــالس واجلهــات الفاعلــة احملليــة، علــى أن تتــوىل املديريــة الوطنيــة للعمــل         

ــة  اخلاصــة تفــّوض -مــوذج مــن اإلدارة العامــة  ويف هــذا الن. والتنــسيق واملتابعــة الدول
 .ة اخلدمات وتغطيتهاليتها عن نوعياالختصاصات، وإن كانت حتتفظ مبسؤو

ظم األنشطة أو خطوط العمل املختلفة اهلادفـة إىل زيـادة قابليـة             تويف هذا اإلطار تن    - 
واختيــار حتديــد البيانــات املهنيــة الــيت يطلبــها الــسوق،  : النــساء لاللتحــاق بالعمــل

املشتركات، والتوجيه يف جمال العمل، ووضع مشروع العمل الشخـصي، وتنظـيم        
 .الدورات، واملساعدة يف البحث عن عمل، وبدء أو تطوير مشاريع بالغة الصغر

مونتفيــديو وروتــشا وســّريو الرغــو وريــو نيغــرو، : وُنفّــذ الربنــامج يف أربــع مقاطعــات - 
 . مشتركا٥٢٠عه وومشل ما جمم

 : ُوضع الربنامج الدائم متضمنا استراتيجيات العمل التالية٢٠٠٣ عام ويف - 
معاجلة مشكلة احلصول على عمل، مع التركيز على التدريب علـى االلتحـاق         - 

 .بعمل بشكل ينطوي على املنظور اجلنساين واإلنصاف
تعميق وتوسيع العمل على تعزيـز وتوطيـد فـرص التـدريب احمللـي، مـع إدراج                  - 

 .اجلنساين واإلنصافاملنظور 
دعم اخنراط اجلهات الفاعلة احمللية يف املشاريع احمللية للتـدريب والتـشغيل مـن               - 

أجل العمل، انطالقـا مـن منظـور اإلنـصاف االجتمـاعي، علـى حتـسني وإثـراء                  
 ومنـــهجيات وممارســـات التـــدريب علـــى العمـــل، ســـواء يف الـــسياقات  جُنهـــ

 .املركزية أو احمللية
قــدما يف تــصميم وتنفيــذ االســتراتيجيات واألنــشطة الالزمــة   مواصــلة املــضي  - 

اين يف برامج التدريب املهين اليت يـضعها اجمللـس الـوطين            سإلدراج املنظور اجلن  
 .للعمل، وكذلك يف سائر الربامج املتعلقة بالتدريب والتشغيل
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 :وكانت تغطية الربنامج على النحو التايل 
  مشتركا٢٨٥ :٢٠٠٣عام  
  مشتركا٩٢٧ :٢٠٠٤عام  
  مشتركا٩٤٩ :٢٠٠٥عام  
 .يوليه/ متوز٣١ مشتركا حىت ٤٧٥ :٢٠٠٦عام  

 
 برنامج تعزيـز تكـافؤ الفـرص للـشباب مـن اجلنـسني يف العمـل والتـدريب املهـين                  )ب(  

 )اتفاق بني املديرية الوطنية للعمل واجمللس الوطين للعمل واملعهد الوطين للشباب(
ــامج للتــدريب والتــشغيل  -   موضــوع للــشباب مــن اجلنــسني، وينطــوي علــى   هــذا برن

املنظور اجلنساين بشكل شـامل، وينفـذ تـدابري راميـة إىل تعزيـز اإلنـصاف يف اجملتمـع               
 .وبني اجلنسني

واهلدف العام للربنامج هو املسامهة يف متكني الـشباب املنـتمني إىل الفئـات االجتماعيـة                 - 
أو /الخنراط يف سـوق العمـل الرمسـي، و   احملرومة من زيادة قابليتهم لاللتحاق بالعمل وا  

وينـدرج ذلـك يف هـدف املـسامهة يف حتقيـق اإلنـصاف يف               . االلتحاق بالنظام التعليمـي   
 .اجملتمع وممارسة الشباب من اجلنسني للمواطنة

ويتحقق هذا اهلـدف مـن خـالل تنظـيم دورات تدريبيـة تـساعد علـى تطـوير املعـارف                      - 
طلوبـة يف سـوق العمـل الرمسـي، وعلـى التأهيـل       والقدرات واملهـارات والـسلوكيات امل    

 احلصول علـى عمـل يف قطـاع يـوفر إمكانيـات دخـول               األساسي يف جمال يساعد على    
الكفـاءات الـشاملة الـيت تـساعد بـشكل عـام علـى           وجيري التركيـز علـى      . سوق العمل 

وإىل الكفــاءات األساســية تــضاف الكفــاءات    . االلتحــاق بالعمــل وممارســة املواطنــة   
 .كة بني األفراد، والكفاءات التكنولوجية، والكفاءات يف جمال املعلوماتيةاملشتر

وتركـــز الـــدورات علـــى التـــدريب املـــستند إىل الكفـــاءات واملنطـــوي علـــى املنظـــور     - 
وهبــذا الــشكل يراَعــى أن تتمحــور العمليــة حــول الــشخص ومساتــه املميــزة   . اجلنــساين

. ضع االجتمـاعي واحليـايت لكـل مـشترك    وإمكانياته، مع مراعاة الفروق النامجة عن الو     
ويتطلــب ذلــك حتديــد ومراعــاة العقبــات والقيــود الــيت تعــوق أو حتفــز تــشغيل النــساء   

 .والرجال وتطورهم املهين والشخصي
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ويتعني أن يتجه االقتراح التقين والتعليمي صوب إجياد جمال للتـدريب يـشمل النمـاذج      - 
قف االستباقية لـدى الـشباب مـن اجلنـسني،     املختلفة، وحيّض على التعلم، ويشجع املوا   

 . سواء للحصول على عمل رمسي أو العودة إىل النظام التعليمي
أن حيقــق مــا يطلبــه ســوق : وجيــب أن يفــي التــدريب بــشرط الوفــاء املــزدوج بــالغرض - 

وينطــوي ذلــك علــى بلــوغ التــدريب نقطــة   . العمــل، وأن يناســب الــشاب أو الــشابة 
ذي يتطلبـه سـوق العمـل بالفعـل، والتـدريب الـذي يـسهم يف         االلتقاء بـني التـدريب الـ      

 .تطوير إمكانيات الشباب من اجلنسني وحيّضهم على تطويرها
واملتوخى يف هذا الصدد عـدم تكـرار مظـاهر التحيـز ضـد املـرأة املوجـودة مـن قبـل يف            - 

ع سوق العمل، وأن يواكب هذا االختياَر العمل على توعية أرباب العمل احملتملني، مـ          
ــسبقة احملتمــل          ــصرف النظــر عــن األحكــام امل ــرد ب ــشغيل الف ــى وجــوب ت ــز عل التركي

 .وجودها، فيما يتعلق جبنسه أو عرقه أو ميوله اجلنسية
وفيما يتعلق بالشباب من اجلنسني، يتعني تزّودهم بـالنظرة النقديـة إىل اجلنـسني إللقـاء                 - 

ق العمل واستمرارهم فيـه،   الضوء على العقبات اليت ميكن أن تؤثر على التحاقهم بسو         
ــستوى الشخــصي         ــى امل ــات عل ــذه العقب ــى ه ــب عل ــة للتغل ــوفري األدوات الالزم ــع ت م

 .والعائلي
والــسكان الــذين يــستهدفهم الربنــامج هــم الــشباب ذوو املــوارد الــضئيلة ممــن تتــراوح    - 

، مــع تفــضيل ) عامــا يف حــاالت اســتثنائية٢٩وحــىت (ا مــ عا٢٤  و١٨أعمــارهم بــني 
وجيري التماس مشاركة منـصفة حـسب       . ولون قّصرا عبات العائلة أو من ي    أرباب أو ر  

 .اجلنس ومن شباب العاصمة وداخل البلد
ازن بـني مونتفيـديو وداخـل البلـد يف         ووللربنامج تغطية شاملة للبلد، مع الـسعي إىل التـ          - 

وقد نظمت دورات يف مجيع أحنـاء البلـد، باسـتثناء مقاطعـة تريينتـا إي           . عدد الدورات 
 يف املائـة  ٥٧ دورة للتـدريب علـى العمـل، كـان      ٦٢١وقد عقـدت حـىت اآلن       . تريس

ي هـذا الربنـامج     ــــ وبلـغ عـدد خرجي    . ل البلـد  ـــــ  يف املائـة داخ    ٤٣ منها يف مونتفيـديو و    
 . منهم على عمل رمسي بعد انتهاء التدريب٨ ٧٨٠ من الشباب، حصل ١٧ ٥٣٠

ركني يف الربنـامج لـديهم أبنـاء، فـإن هـذه       يف املائـة مـن املـشت       ٢٣وعلى الـرغم مـن أن        - 
وجيـدر باإلشـارة وجـود    .  يف املائـة   ٣٢النسبة ترتفـع كـثريا بـني النـساء، إذ تزيـد علـى               

متييز إجيايب للـشابات مـن ذوات األبنـاء عنـد االختيـار، ولكـن ذلـك ال يكفـي لتفـسري                      
وذج وبـصرف النظـر عـن هـذا الـرقم، حيتمـل أن يكـون هنـاك منـ         . اختالل التوازن هذا 

 .للمسؤولية خيتلف حسب اجلنس بشأن االعتراف باألبناء ورعايتهم
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وعند حتليل مستوى التعليم الـذي بلغـه املـشتركون يف الربنـامج، يالَحـظ متيـز الرجـال                    - 
مبستوى تعليمي أقل يتضح إمجاال يف عدد مـن أعـوام الدراسـة املعتمـدة أقـل مـن عـدد                     

 )٣٣(وري علـى الدراسـة يف املرحلـة اجلامعيـة         ويشري ذلك إىل غلبة الطـابع الـذك       . النساء
ويف هذا العام وصـلت نـسبة الـشباب      . وتأنث الدراسة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية     

 يف املائـة مـن      ٥٠الذين قضوا ثالثـة أو أربعـة أعـوام معتمـدة مـن الدراسـة الثانويـة إىل                   
 .املشتركني

 فيـه متعـادل ملونتفيـديو وداخـل البلـد           واخلالصة أن هذا الربنامج يغطي البلـد والتمثيـل         - 
. وللجنسني، مع وجود ممارسات للتمييز اإلجيـايب للنـساء، وخباصـة مـن يعلْـن أبنـاءهن                

ــة         ــادة قابلي ــساين، ســواء بوصــفه أداة لزي ــيم املنظــور اجلن ــه تعم ــت ذات وجيــري يف الوق
 .الشباب للعمل، أو للمسامهة يف زيادة اإلنصاف يف دنيا العمل

 
اتفــاق بــني حركــة الــتخلص مــن   ( تــدريب العمــال الــريفيني علــى العمــل برنــامج )ج(  

 )املساكن الريفية غري الصحية واملديرية الوطنية للعمل واجمللس الوطين للعمل
الربنـامج بتركيـزه علـى الريـف، ولـذلك مل يكـن يتـضمن خطـة عمـل لالهتمـام                     يتسم   - 

ج ومـشاركة املـرأة يف      بالنساء على حدة، وإن كـان يـسعى يف كـل األوقـات إىل إدمـا               
ومن الالفـت للنظـر أن مـشاركة النـساء كانـت واسـعة يف التـدريب                 . أنشطة التدريب 
 .على تربية املاشية

ويف حالة املرأة اليت تتوىل اإلنتاج العائلي جرى البحث عن الوسـيلة الـيت تيـّسر العنايـة                   - 
تـدريب بعقـد    ويف بعـض البلـدات اقتـرن ال       . باألبناء حىت تتمكن من حـضور الـدورات       

حلقة دراسية دعيت فيها النساء بوجه خاص لتكون مبثابة حمفـل لتبـادل اآلراء وحتليـل                
 .دورهن يف املؤسسة العائلية

 توقـــف ٢٠٠٤؛ ويف عـــام ٢٠٠٣وهنـــاك معلومـــات تفيـــد بإمكـــان التنفيـــذ يف عـــام  - 
سبتمرب بسبب مـشاكل يف أسـس إقامـة املـزادات،           /مارس حىت أيلول  /الربنامج من آذار  

 .ولذلك مل ُتعقد يف هذه الفترة سوى أربع دورات
 شخــصا ٢ ٦٧١نــامج مــا جمموعــه رب خــدم ال٢٠٠٥  و٢٠٠٤  و٢٠٠٣ويف أعــوام  - 

ومشلت التغطية اجلغرافية مجيـع املقاطعـات     .  يف املائة من السكان من النساء      ٢٨ميثلون  
 يف أكثر من بلدة

_________________ 
 .تشمل حتديد املستوى من حيث املهارات األساسية للقراءة والكتابة )٣٣( 
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 عامـا،   ٣٩ إىل   ٣٠العمريـة مـن     الفئـة   يف  وكانت مشاركة النساء الريفيات ذات شأن        - 
أمــا ربــات األســر .  عامــا وأكثــرهن ممــن يعملــن٤٩ إىل ٤٠وتليهــا الفئــة العمريــة مــن 
 .فتقل نسبتهن عن اخلمس

 
 برامج العمل يف حاالت الطوارئ )د(  

ــة     -  ــة يف الطــوارئ االجتماعي ــة الوطني ــة خطــة الرعاي ــة االجتماعي . وضــعت وزارة التنمي
وألغـراض  . ه اخلطة هـم مجيـع املقـيمني يف البلـد مـن الفقـراء              والسكان املستهدفون هبذ  

اخلطة يدرج يف ذلك األشخاص واألسر الـذين تقـل دخـوهلم عـن متوسـط قيمـة سـلة                     
 .٢٠٠٥مارس / آذار١األغذية األساسية يف 

هـو برنـامج للعمـل املؤقـت موضـوع لألشـخاص            : برنامج العمل من أجل أوروغـواي      - 
ــاة   واهلــدف . املــدرجني يف اخلطــة منــه املــسامهة يف دعــم املــواطنني وحتــسني نوعيــة حي

املستفيدين من اخلطة، من خالل برنامج اجتماعي للعمل يزيـد مـن الفـرص التعليميـة،             
ــة لتحديــد ســبل اخلــالص، مــع      وحيــث علــى وضــع اســتراتيجيات شخــصية واجتماعي

 .إعطاء األولوية للعمل باعتباره أداة لإلدماج يف اجملتمع
 العالقات االجتماعية القائمة على حتقيـق        تعزيز )٣٤(احملددة هلذا الربنامج  ومن األهداف    - 

ــال، مــن خــالل منــاذج لتكــافؤ       اإلنــصاف والتــضامن للجنــسني واملــشتركة بــني األجي
 لوتتألف جمموعة املشتركني واملـشتركات يف العمـ    . الفرص واإلنصاف بني املشتركني   

يـدين واملعتمـدين يف خطـة الرعايـة،         من أجل أوروغواي مـن املواطنـات واملـواطنني املق         
_________________ 

 :فيما يلي األهداف احملددة األخرى لربنامج العمل من أجل أوروغواي )٣٤( 
ــيح الفرصــة               ــة الــيت تت ــع املؤســسات العام ــة باالشــتراك م ــة حملي ــة ذات قيم وضــع مــشاريع جمتمعي

 .ون طواعية، لتطوير خرباهتم االجتماعية يف العملللمستفيدين من خطة الرعاية، الذين يشترك
حتسني الدخل االقتصادي لألسر املنضمة إىل خطـة الرعايـة الـيت يـتم اخنراطهـا مـن خـالل عمليـات                    

 .القيد العلنية واالقتراع العام
وضع برامج لتدريب املواطنني مع املشتركني يف برنامج العمل من أجل أوروغواي، ممـا يـساعدهم                   

 .ى اعتبار أنفسهم من أصحاب احلقوق وعلى املمارسة املسؤولة حلقوقهم وواجباهتمعل
دعم حتديد سبل اخلالص من أجل حتسني الدخل عن طريـق تعزيـز الكفـاءات يف العمـل، سـواء يف                        

 .العمل اخلاص أو لدى الغري
مـع والـشبكات احملليـة    دعم قنوات اإلدماج يف اجملتمع من خالل التبادل والتفاعل مع منظمـات اجملت        

 .وشبكات األحياء املوجودة يف مناطق تأثري املشروع احمللي
تسهيل احلصول على اخلدمات العامة واجملتمعية للرعاية املتكاملة يف جمال الصحة، والعنـف املـرتيل،                 

 .وسلوكيات اإلدمان، وغري ذلك
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 عامــا ويعولــون ١٨مــن أربــاب وربــات األســر العــاطلني، ومــن تزيــد أعمــارهم علــى  
باستثناء اإلعانـات العائليـة     (أسرهم وال يتلقون أي نوع من االستحقاقات االجتماعية         

 ).وإعانات العجز
دين واملقيــدات يف ويــتم االختيــار بــاالقتراع العــام لتــشكيل جمموعــات العمــل مــن املقيــ - 

وحصص مشاركة املرأة غري مطلوبة، وإن كان يراعى يف عمليـات االقتـراع             . الربنامج
النــسبة بــني الرجــال والنــساء يف كــل جمموعــة، مــع االحتفــاظ بالتناســب وفقــا لعــدد     

 .املقيدين واملقيدات حسب اجلنس
ــة إن ال     -  ــة االجتماعي ــيم والرصــد يف وزارة التنمي ــة التقي ــول مديري ــانون  وتق ــساء يف ك ن

 يف املائة من املستفيدين من خطـة الرعايـة الوطنيـة    ٥٢ كن يشكلن   ٢٠٠٦يناير  /الثاين
 ٣٥  يف املائة من جممـوع النـساء مـن العـاطالت، و            ٢٧,٤ و. يف الطوارئ االجتماعية  
 .يف املائة من العامالت

ركني يف  يف املائـة مـن املـشا     ٧٠ويف التاريخ املذكور كانت النـساء يـشكلن أكثـر مـن              
ويف هـذا التـاريخ وصـل جممـوع فـرص       . برنامج العمـل مـن أجـل أوروغـواي واملـستفيدين منـه            

 . فرصة على مستوى البلد٢ ٨٠٠العمل إىل 
 قانون اخلدمة املرتلية املأجورة يف مساكن خاصة ‘٥’  

ــة   -  ــة املرتليـ ــانون اخلدمـ ــانون رقـــم (إن قـ ــوفمرب / املـــؤرخ تـــشرين الثـــاين ١٨٠٦٥القـ نـ
 علـى إصـداره، يعتـرف للعـامالت يف اخلدمـة           )٣٥(ذي حثت اللجنة الثالثية   ، ال )٢٠٠٦

املرتليــة حبقــوق العمــل الــيت اكتــسبتها العــامالت والعمــال منــذ أكثــر مــن نــصف قــرن، 
ومها حتديد يوم العمل بثماين ساعات، وفترة راحة ملـدة نـصف سـاعة ملـن ال يبـْتن يف                

 سـاعة   ٣٦، وإجـازة أسـبوعية مـدهتا        لملدة سـاعتني ملـن يبـْتن يف املـرت          و ،مرتل املخدوم 
وال جيـوز  . متصلة تدخل فيها أيام اآلحاد، والراحة الليلية ملن يقمـن يف مـرتل املخـدوم      

 .أن تقل فترة الراحة عن تسع ساعات متصلة، مع توفري مسكن صحي خاص
ويف أوروغواي تكشف اخلدمة املرتلية املأجورة غري املنظمـة عـن ختلـف شـديد يف أداء           - 

ويرد يف تقرير مؤشرات اجلنسني للفتـرة       . عامالت يف هذا القطاع جيري التغلب عليه      ال
، الذي وضعه املعهد الوطين لإلحصاء واملعهد الوطين للمـرأة، أنـه يف             ٢٠٠٤-٢٠٠١

ــهن    ٨٧,١ كــان ٢٠٠٤عــام  ــؤدين عمل ــة ي ــة مــن العــامالت يف اخلدمــة املرتلي  يف املائ

_________________ 
 . بتمويل من منظمة العمل الدوليةتولت التحرير مستشارة تعاقد معها املعهد الوطين للمرأة، )٣٥( 
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 وكانـت   ٢٠٠١ت هذه النسبة منـذ عـام        وقد ارتفع . خارج نظام الضمان االجتماعي   
 . يف املائة٨٠,٣

وهــذا القــانون يكفــل حقــوق العمــل هلــؤالء العــامالت، ويــسبغ علــيهن مجيــع حقــوق    - 
العاملني يف الـصناعة والتجـارة، فيمـا عـدا مـدة العمـل املطلوبـة إلعمـال احلـق يف تـرك                 

جـارة، فإنـه يـصل إىل        يوما للعـاملني يف الـصناعة والت       ٣٠فبينما يتحدد احلق بـ     (العمل  
ويعّد هـذا القـانون تقـدما كـبريا يف          ). تسعني يوما يف حالة العامالت يف اخلدمة املرتلية       

)  شـخص  ٨٩ ٥٠٠( يف املائـة مـن الـسكان العـاملني           ٦,٥االعتراف حبقوق العمـل لــ       
وقـد ترافقـت مـع هـذا القـانون محلـة واسـعة ذات تـأثري                 . الذين يزاولون اخلدمة املرتلية   

مهور يف وسائل االتصال اجلماهريي قام هبـا مـصرف الـضمان االجتمـاعي يف               على اجل 
 .، هبدف تعميم وتعزيز حقوق العامالت يف اخلدمة املرتلية٢٠٠٦عام 

 
 جملس األجور ‘٦’  

 انقطـــاع دام د أعيـــدت جمـــالس األجـــور حـــسب نـــوع النـــشاط بعـــ  ٢٠٠٥يف عـــام  - 
رحلة اجلديدة جمللس األجور أنه مـن       وقد ورد يف تقرير للجنة الثالثية عن امل       . عاما ١٣
 يف املائـة منـها علـى أشـكال          ١٥ اتفاقا اليت وقعتها جمالس التفـاوض، ينطـوي          ١٤٤الـ  

اإلنتاجيـة،  : علـى مـسائل متـصلة بالعمـل مـن قبيـل      ) جلـان ثنائيـة  (من التفـاوض الـدائم    
ئل  اجلنـسانية، وإن كـان نطـاق هـذه املـسا           ،إعادة حتديد الفئات، التـدريب، اإلنـصاف      

 .غري حمدد
شـــعبة التفـــاوض ، تعمـــل للمديريـــة الوطنيـــة للعمـــلواســـتكماال لألهـــداف العامـــة  - 

.  علـى حتقيـق العدالـة والـسالم االجتمـاعي يف بيئـة عالقـات العمـل اجلماعيـة               اجلماعي
وهلذه األغراض تتوىل الشعبة التوفيق والوساطة الطوعية يف الرتاعات اجلماعية، لتعزيـز            

 . طيدة بني اجلهات الفاعلة يف اجملتمعقيام عالقات عمل و
وتتعاون الشعبة أيضا مع القطاعات املهنيـة يف إجـراء املفاوضـات اجلماعيـة، مـن أجـل                   - 

مبـا يف ذلـك     (تنفيذ االتفاقات اجلماعيـة الـيت تـنظم عالقـات العمـل علـى نطـاق واسـع                   
 . برمتها، تشجيعا لتوفري جماالت مثمرة ملناقشة قضية العمل)التفاوض على األجور

ففـي املفاوضـات ميكـن      . واعُترب التفـاوض اجلمـاعي أداة لتحـسني ظـروف عمـل املـرأة              - 
التطــرق إىل مــسائل خمتلفــة، كاحلــصول علــى عمــل، واألجــور، ومناقــشة الفئــات،         

 .وسياسات التدريب والترقية، وظروف العمل، وغري ذلك
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ع مـن املنظمـات النقابيـة       ، مل تـدرج سـوى أربـ       )٣٦(ويف املرحلة الراهنـة جملـالس األجـور        - 
 ١١١  و ١١٠ واالتفاقيـات رقـم      ١٦٠٤٥املتفاوضة شروطا ذات صلة بالقانون رقـم        

يف املــصارف يف أوروغــواي، واحتــاد  احتــاد العــاملني : وهــذه املنظمــات هــي . ١٥٦ و
شرط أدرجتـه النقابـة بـشكل    (عمال وموظفي اجلمعية التعاونية الوطنية ملنتجي األلبان       

ــوطين للعــاملني يف الــصناعات   ااد األوروغــو، واالحتــ)انفــرادي ي للــصحة، واالحتــاد ال
 .املعدنية والصناعات ذات الصلة

 :اتفاقات تشمل شرطا بعدم التمييز على أساس اجلنس :النتائج
ــام  -  ــة      : القطــاع الع ــة اجلمهوري ــام، واتفــاق بــني جامع شــرط مــن املــصرف الع

ظفي جامعة اجلمهوريـة،    ونقابات احتاد مدرسي جامعة اجلمهورية، واحتاد مو      
ــة       ــه اجلمعي ــاق أبرمت ــسريري، واتف ــشفيات العــالج ال ــاملني يف مست واحتــاد الع

 .التعاونية ملوظفي الدولة يتعلق باإلدارة املركزية والصحة العامة
 . اتفاقا١٣٧ من الـ ١٧توقيع وإقرار : القطاع اخلاص - 

 :وتتعلق هذه الشروط مبا يلي
ئل حمـددة علـى توسـيع نطـاق االتفاقـات الـسابقة        املصرف العام، العمـل بوسـا      - 

 .١٦٠٤٥القائمة على االتفاقات الدولية والقانون رقم 
 . اتفاق جامعة اجلمهورية، االلتزام مبناقشة قضايا اجلنسني بشىت الطرائق - 
اتفاق اجلمعية التعاونية ملوظفي الدولة، اإلدراج يف االتفاق اإلطـاري ملواصـلة             - 

 .اقتناول هذا االتف
 :ويف اتفاقات القطاع اخلاص

 .١٦  و٨اجملموعتان : عدم التمييز  - 
 .١٩  و١٨اجملموعتان : شروط تتعلق باإلنصاف يف األجور - 
 ١٦٠٤٥عـــــدم التمييـــــز، اإلنـــــصاف يف األجـــــور، إدراج القـــــانون رقـــــم   - 

التعــبري عــن .  يف االتفاقــات١٥٦  و١١١  و١٠٣  و١٠٠واالتفاقيــات رقــم 

_________________ 
اإلنـصاف والتفـاوض اجلمـاعي، كيـف نـستمر؟ التفـاوض اجلمـاعي              ”معلومات مستقاة مـن الوثيقـة املعنونـة          )٣٦( 

، آنا أغيلريا، إدارة اجلنسانية واإلنـصاف يف اهليئـة العامـة املـشتركة        “باعتباره أداة لتحقيق اإلنصاف للجنسني    
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣ر الوطين للعمال،  املؤمت-بني النقابات للعمال 
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االلتـزام بـدعم اخلطـة الوطنيـة للتكـافؤ ومنـع       . ة األمومة واألبوة الرغبة يف محاي  
 .١اجملموعة : التحرش اجلنسي واملعنوي

 .١، اجملموعة الفرعية ٨اجملموعة : عدم التمييز على أساس العرق - 
ــسية    -  ــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو امليــول اجلن ، ٨اجملموعــة : عــدم التميي

 .)٣٧(٨اجملموعة الفرعية 
، شرعت اإلدارة الوطنية للتعليم العام يف تنفيذ سياسـة تعمـيم مشـول         ١٩٩٥منذ عام   و - 

واهلدف األساسي مـن هـذه      .  أعوام من العمر بالتعليم األّويل     ٥  و ٤السكان فيما بني    
 من فئات السكان األكثـر حرمانـا اقتـصاديا واجتماعيـا            السياسة إدماج األطفال اآلتني   

 .أعلى نسب الرسوب يف الصف الدراسي األولوثقافيا، الذين ميثلون أيضا 
 على أنه يتعني، بعـد تعمـيم        ١٩٩٨ لعام   ١٧٠١٥وينص قانون التعميم والقانون رقم       - 

التغطية يف مستوى اخلمسة أعوام من العمر، اختاذ التـدابري الالزمـة للتوسـع يف اخلدمـة                 
ويف عـام   . تعميمهااليت توفرها الدولة يف مستوى األربعة أعوام من العمر حىت يكتمل            

 أعــوام، وعلــى أســاس التقيــيم ٥  و٤، وبعــد التوســع الكــبري يف القيــد يف ســن ٢٠٠٣
ــسلطة       ــغ جملــس اإلدارة املركــزي ال ــالتعليم األّويل، أبل ــة ب ــسبات وللتغطي ــتقين للمكت ال
التشريعية أن اإلدارة الوطنيـة للتعلـيم العـام أصـبحت قـادرة علـى تلبيـة مجيـع الطلبـات                     

 أعـوام، ولـذلك تقـرر اإللـزام يف هـذا            ٥تملـة لألطفـال البـالغني مـن العمـر           الفعلية واحمل 
ومع بلوغ هذا التحدي، يبقـى حتقيـق تقـدم يف التعمـيم يف مـستوى األربعـة                  . املستوى

 .أعوام من العمر
 ألـف تلميـذ جديـد، وهـذا يعـين زيـادة           ٣٧، قُّيد أكثر من     ٢٠٠١-١٩٩٥ويف الفترة    - 

أما التراجع الطفيـف يف القيـد الـذي        . ١٩٩٥لقيد يف عام     يف املائة على ا    ٧٥,٦بنسبة  
 . فيعود إىل اهلبوط الواضح يف عدد املواليد٢٠٠٢لوحظ اعتبارا من عام 

 
 الضمان االجتماعي ‘٧’  

ــدأ القــانون رقــم   -  ــرة إصــالح  ١٩٩٥ســبتمرب /، الــذي اعتمــد يف أيلــول ١٦٧١٣ب ، فت
ــاعي،   ــضمان االجتم ــا   لل ــي عــن الربن ــشكل جزئ ــضا ب ــشترك   مستعي ــام بنظــام م مج الع

وأدخل القانون أيضا تعديالت تقلـل مـن الفـروق بـني اجلنـسني الـيت كانـت                  . لالدخار
ففـي  : موجودة يف النظام السابق واليت كانت حتـايب املـرأة نـسبيا علـى حـساب الرجـل           

_________________ 
 .لالطالع على مزيد من املعلومات عن االتفاقات، انظر تقرير وزارة العمل والضمان االجتماعي )٣٧( 
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 عامـا، يف حـني كـان حيـدَّد قبـل      ٦٠النظام العـام ارتفـع احلـد األدىن لـسّن التقاعـد إىل            
وتوحدت أيضا معدالت اإلحالل اليت كانـت       .  للرجل ٦٠  عاما للمرأة و   ٥٥ذلك بـ   

 ٧٠ إىل  ٦٥حتايب املرأة قبل ذلـك، فقـد زاد احلـد األدىن لـسن التقاعـد للمـسنات مـن                    
وأعطى القانون األرامـل مـن الرجـال احلـق يف           . ساوت املرأة بذلك مع الرجل    تعاما، ف 

احلياة، وكان هـذا احلـق مقـصورا قبـل          االستفادة من املعاش التقاعدي للباقي على قيد        
ذلك على النساء األرامل، وألغي املعاش التقاعدي للباقي علـى قيـد احليـاة الـذي كـان        
مقررا للبنات العزبات الاليت جتـاوزن اخلامـسة واألربعـني مـن العمـر، والـاليت يؤكـدن                 

 .)٣٨(تفرغهن للعناية باألبوين أو األخوة
ــدابريويف إطــار -  ــ الــيت تعهــد هبــا يف مــؤمتر صــحفي ممث  ف للجنــسني حتقيــق اإلنــصا ت و ل

ــة يف   ــسلطة التنفيذيـ ــثالت الـ ــارس / آذار٨وممـ ــصاد  ٢٠٠٥مـ ــتركت وزارة االقتـ ، اشـ
واملالية مع املعهد الـوطين للمـرأة يف توجيـه دعـوة عامـة إىل االضـطالع مبـشاريع حبثيـة                     

 ٢٠٠٤-١٩٨٥لتقييم اآلثار املختلفة للسياسات االقتـصادية يف أوروغـواي يف الفتـرة          
الـضمان االجتمـاعي    ”شروع البحثـي املعنـون      ملـ ووقـع االختيـار علـى ا      . على اجلنـسني  

 .“حتليل الفروق يف الوصول إىل التقاعد: واجلنسان يف أورواغواي
بـرامج التقاعـد واملعاشـات التقاعديـة يف أوروغـواي      ”وقد اعترفت هذه الدراسـة بـأن        - 

: وينـدرج الرجـال والنـساء يف بـرامج خمتلفـة        .  يف املائة من البالغني    ٩٠تغطي أكثر من    
أمــا النــساء فريكــزن أكثــر علــى املعــاش      . فالرجــال خيتــارون التقاعــد بنــسبة كــبرية    

وهنـاك بيانـات تـشري إىل أن قلـة وصـول النـساء              . التقاعدي عند الشيخوخة أو الترمل    
عمـل ملـدد   إىل سن التقاعد تعزى إىل حد كبري إىل نزوع النساء أكثـر إىل إهنـاء حيـاة ال         

 .)٣٩(“طويلة نسبيا
 كان ضـرره علـى      ١٩٩٥ عام    يف وانتهت الدراسة إىل أن إصالح الضمان االجتماعي       

 يف املائـة مـن   ١٧ يف املائة من النـساء وأقـل مـن    ١٢أقل من ”املرأة أكثر من الرجل، حيث إن    
.  الـستني   عامـا يف اخلدمـة عنـد بلـوغ         ٣٥اء  ضممن مشلتهم العينة ميكنهم الوفاء بشرط ق       الرجال

 يف املائـة   ١٩أما عند بلوغ اخلامسة والستني فإن النسب املئويـة للوفـاء هبـذا الـشرط ترتفـع إىل                   
 .“ يف املائة على التوايل٢٥ و
 

_________________ 
حتليــل الفــروق يف : الــضمان االجتمــاعي واجلنــسان يف أوروغــواي”، ٢٠٠٦بوتــشيلي وفورتيــسا وروســي،  )٣٨( 

 .جلمهوريةجامعة ا. “الوصول إىل التقاعد
 .املرجع نفسه )٣٩( 



CEDAW/C/URY/7

 

76 07-40891 
 

 )٤٠(قواعد وقوانني محاية األم العاملة ‘٨’  
  التشريع-اإلعانات العائلية   

بقة للـوالدة يف احلمـل    اإلعانـة الـسا  - ٢٠٠٢مـايو  / املؤرخ أيار١٧٤٧٤القانون رقم   • 
 بتوائم متعددة 

 اخلـاص باالسـتحقاقات     ١٥٠٨٤كانت اإلعانات العائلية يف بدايتها مع القـانون رقـم            - 
ــال        ــم األطف ــها ه ــستفيدون املباشــرون من ــاء، وامل ــال ذوي األبن املخصــصة ألســر العم

لـة  واملراهقون من اجلنسني، بـشرط التـردد علـى مراكـز التعلـيم وإجـراء متابعـات للحا                 
 .الصحية

 أدرج ١٧١٣٩ابعـــة، ومـــن ذلـــك أن القـــانون تواتـــسعت التغطيـــة بفـــضل قـــوانني مت - 
األطفال واملراهقني من اجلنـسني املنـتمني إىل أسـر تـضم عمـاال انتـهى متـتعهم بالتـأمني                    

. ضــد البطالــة دون احلــصول علــى عمــل، واألســر الوحيــدة األبــوين الــيت تعوهلــا امــرأة 
انون مل ُيتـرجم يف الواقـع إىل إيـالء اهتمـام خـاص لربـات                رض الصريح يف الق   غوهذا ال 

. األسر، ألن التنظيم جعل احلق وقفا على حـد معـني مـن الـدخل االقتـصادي لألسـرة                  
وكانت األزمة االقتصادية وارتفاع مؤشـرات البطالـة مـربرا لتحويـل هـذا االسـتحقاق           

لكــن التمييــز اإلجيــايب إىل مــساعدة اقتــصادية تقــدم إىل األســر ذات املــوارد املتدنيــة، و 
 الـذي نـّص صـراحة علـى      ١٧٧٥٨وصدر بعد ذلك القـانون رقـم        . املنشود مل يتحقق  

 .رعاية الطفولة يف األسر ذات املوارد املتدنية
 

  التشريع-إعانة وإجازة الوالدة   
) ١٩٥٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣ (١٢٥٧٢اسُتحدثت إعانة الوالدة بالقانون رقـم        - 

سـتة أسـابيع    (، وال تـنظم هـذه اإلعانـة إجـازة الـوالدة فقـط               “لـوالدة مرتبات ا ”باسم  
افية قبـل الـوالدة الـيت       إلضـ ، بل تـنظم أيـضا اإلجـازة ا        )قبل الوالدة وستة أسابيع بعدها    

تكون هنـاك حاجـة إليهـا يف حالـة املـرض بـسبب احلمـل، ومتديـد إجـازة النفـاس الـيت                     
االسـتثنائية بـسبب املـرض هـاتني،        ويف حـاليت اإلجـازة      . تكون ضرورية نتيجة للـوالدة    

 .حتدد األقسام الطبية يف النظام مدة اإلجازة اليت ال ميكن أن تزيد على ستة أشهر

_________________ 
استنادا إىل التقرير املتعلق بـالقوانني ومـشاريع القـوانني املقدمـة واملتـصلة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    )٤٠( 

التمييز ضد املرأة، وهو التقرير الذي أحاله الربملـان، بـدعم مـن اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة              
ىل وزارة العالقــات اخلارجيــة واملعهــد الــوطين للمــرأة، بــصفته إســهاما مــن املــشّرعات يف    البحــر الكــارييب، إ

 .التقرير الوطين املرفوع إىل جلنة اخلبريات
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ــاعي،    -  ــضمان االجتمــ ــنّص مــــصرف الــ ــرار  ويــ ــالل القــ ــن خــ ــؤرخ ٤٤٠/٨٧مــ  املــ
، علــى متديــد إعانــة الــوالدة بعــد الــوالدة يف حــاالت التــبين  ١٩٨٧فربايــر /شــباط ١٨

 .وفاء بشروط معينة قبل احلصول على اإلعانةالقانوين، مع ال
 . ينص على إجازة التبين- ٢٠٠١يناير / كانون الثاين املؤرخ١٧٢٩٢القانون رقم  • 
 تــشمل إجـــازة املـــشرعني  - ٢٠٠٤ســـبتمرب / املــؤرخ أيلـــول ١٧٨٢٧القــانون رقـــم   • 

 .حاالت األمومة واألبوة
 قـانون يتعلـق بامليزانيـة       - ٢٠٠٥ديسمرب  / املؤرخ كانون األول   ١٧٩٣٠القانون رقم    • 

 .باء املتبننيويعّدل نظام إجازة األمومة واألبوة للموظفني العامني واآل
وحيّق للعامالت يف النشاط اخلـاص واملوظفـات يف النـشاط العـام وصـاحبات املـشاريع                  - 

. )٤١(الفردية احلصول على إجازة مدهتا اثنا عشر أسبوعا يف فترة احلمـل وبعـد الـوالدة               
وتـشمل احلمايـة مجيـع العـامالت        . عم الدولة هذه اإلجازة مببلغ يعادل أجر العمل       وتد

يف النــشاط اخلــاص، وكــذلك العــامالت الــاليت انتــهت عالقتــهن بالعمــل أو توقفــت     
ك مبحــض إرادهتــن يف لــلـسبب مــن األســباب، باسـتثناء العــامالت الــاليت يلجـأن إىل ذ   

 اشـتراط حـد أدىن لفتـرة احلـصول علـى            فترة احلمل أو إجازة ما بعد الوالدة، مع عدم        
ــذا االســتحقاق  ــاليت      . ه ــة ال ــأمني ضــد البطال ــشموالت بالت ــضا امل ــة أي ــشمل احلماي وت

وباإلضــافة إىل ذلــك . سيــستفدن مــن اإلعانــة االقتــصادية حلــني انتــهاء إجــازة الــوالدة  
 .حتصل املستحقات على إعانة احلمل والوالدة والنفاس

لــى إجــازة ملــدة ســتة أســابيع للعــاملني يف الدولــة        ع١٧٢٩٢ويــنّص القــانون رقــم    - 
ويعتـرف القـانون بـذلك للمتبـنِّني واألطفـال      . واملؤسسات اخلاصة الذين يتبّنـون قـّصرا      

املتبـنَّني بــاحلق يف فتــرة لترســيخ العالقــة املتبادلــة، وهــي فتــرة تعــادل الفتــرة الــيت حتــصل  
وفتـرة اإلجـازة املدفوعـة    . دةعليها األم البيولوجيـة احلاصـلة علـى إجـازة مـا بعـد الـوال        

 .وحيق ألي من الزوجني احلصول على هذه اإلجازة االستثنائية. ستة أسابيع متصلة
، املـنظم إلجـازة املـشرعني واملـشرعات، ألول مـرة يف          ١٧٨٢٧ويتضمن القانون رقم     - 

 .ةزة يف البيئة الربملانيتشريعاتنا حالة األمومة واألبوة باعتبارها حالة موجبة لإلجا

_________________ 
 .يف حاالت حمددة ميكن متديد اإلجازة حبد أقصى إىل ستة أشهر )٤١( 
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وحـسبما  .  إجازة أبوة مدهتا عـشرة أيـام للعمـال العـامني        ١٧٩٣٠وحيدد القانون رقم     - 
فيما يتعلق بالقوانني احلامية لألمومة واألبوة، فـإن        ”فإنه  ) ٢٠٠٥ ()٤٢(يقول ماركيس 

 :وميكن أن نذكر منها ما يلي) عدم وجود قواعد(الثغرات القانونية فيها عديدة 
صول على إجازة ملرض األبنـاء أو القـّصر املـسؤولة عنـهم             عدم وجود قواعد بشأن احل     • 

 العاملة؛
وإن كــان ميكــن إدراجــه يف منــع التمييــز بــني  (عــدم املنــع الــصريح الختبــارات احلمــل  • 

 ؛)اجلنسني عند االلتحاق بالعمل
املنـصوص عليهـا صـراحة بالنـسبة إىل         (عدم وجود أحكام قانونية بشأن إجـازة األبـوة           • 

 .“وبشأن إجازة األبوين) امني وحدهماملوظفني الع
 

 احلق يف اإلرضاع  
علـى الــرغم مــن وجـود تــشريع يــسمح لـألم بأوقــات عمــل خاصـة هبــا، مــع حقهــا يف      - 

 عن العمل، فإن ماركيس يصف العقبات الـيت حتـول دون إعمـال هـذا احلـق                 االنقطاع
رر للقاعـدة املعمـول     ففي املقام األول تـتعني اإلشـارة إىل عـدم التنفيـذ املتكـ             . يف الواقع 

فعنــد العــودة إىل العمــل، تقــضي العــامالت يف قطاعــات عديــدة ســاعات العمــل   : هبــا
تـنص علـى تقليـل      ) القطاع املايل اخلاص، الصحة، إخل    (وهناك اتفاقات مجاعية    . كاملة

 .ساعات العمل عند اإلرضاع
ممـا يقتطـع    وعلى الرغم من أن فتريت الراحة ملدة نصف ساعة تنـضمان بـصورة عامـة،                 - 

ا جيــدر بالــذكر أن هــذه الوســيلة مــن يــوم العمــل ســواء يف بدايتــه أو يف هنايتــه، فــإن ممــ
يـنص مـشروع قـانون    (تكفي لبلوغ اهلدف احملدد، وهو تـشجيع الرضـاعة الطبيعيـة             ال

ــا ال يزيـــد علـــى   ، علـــى تق٤٥٧/٨٥جمللـــس النـــواب، يف امللـــف   ليـــل يـــوم العمـــل مبـ
 ). يوما٩٠دة ال تقل عن ساعات على أساس شهادة طبية ومل ٤

ومن ناحية أخرى ال يوجد هناك أي قانون ينص على وجود تـسهيالت تتـيح للعاملـة             - 
فقاعات الرضاعة غـري موجـودة تقريبـا،        . دّر لبنها واالحتفاظ به لتطعمه ابنها أو ابنتها       

 .ولذلك تنعدم ظروف استفادة العامالت من هذا احلق. وليس هناك قانون يشترطها
 

_________________ 
لبتـه مونيكـا جـزافيري، عـضو        ، ط تقريـر عـن القـوانني املنطويـة علـى متييـز ضـد املـرأة               ،  )٢٠٠٥. (ماركيس، م  )٤٢( 

الـيت تتـألف مـن ممـثلني       (جملس الشيوخ، وأسـند جملـس الكليـة مهمـة حتريـره إىل جمموعـة القـانون واجلنـسانية                    
 .٢٠٠٢مونتفيديو، ). ملعاهد شىت
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 حتفاظ بالعملاال  
ــالــيس يف قانون -  ــة يف العمــل بعــد عودهتــا مــن     ن  أي قاعــدة حتــدد مــدة الســتقرار العامل

 . الوالدة
 من قبيل التمييز الفصل من العمل أو الوقـف املـسبَّب يف             ١٦٠٤٥ويعترب القانون رقم     - 

ن ويـنص القـانون علـى أن بإمكـا        . فترة احلمل أو عند تغيري احلالـة املدنيـة أو اإلرضـاع           
ومل ُيـنّص قانونـا     .القاضي املختص مبسائل العمـل اختـاذ التـدابري الالزمـة لوقـف التمييـز              

 ).٢٠٠٢ماركيس، (على إمكان اإلعادة إىل العمل 
 

 دور احلضانة أو رياض األطفال  
حتقــق تقــدم مهــم يتمثــل يف اإللــزام بااللتحــاق بــالتعليم اعتبــارا مــن بلــوغ الرابعــة مــن    - 

 افتقـــار أوروغـــواي إىل قـــانون بـــشأن وجـــوب إنـــشاء دور العمـــر، علـــى الـــرغم مـــن
وهــذه الوســيلة  . للحــضانة أو ريــاض لألطفــال يف أمــاكن العمــل العامــة أو اخلاصــة      

 بــأن تعتمــدها ١٦٥ والتوصــية رقــم ١٥٦مــذكورة يف االتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم  
 .الدول حبيث تساعد على التوفيق بني املسؤوليات العائلية وواجبات العمل

 
 مصادر املعلومات ووضع إحصاءات وطنية ‘٩’  

وضع املعهد الوطين لإلحصاء وثائق شىت تتعلق مبسألة اجلنسانية، كما وفـر املعلومـات               - 
: ومــن منــشورات املعهــد اجلــديرة بالــذكر . الالزمــة لوضــع أعمــال أخــرى ذات صــلة 

. ١٩٩٥بـيجني،   مـسامهة يف املـؤمتر العـاملي للمـرأة يف           . النساء األوروغويـات باألرقـام    
ــوطين لإلحــصاء  ــة   املعهــد ال ــة الطفول ــم املتحــدة لرعاي إحــصائيات عــن   ؛، منظمــة األم

املعهـد  .٢٠٠٢إحصائيات عـن اجلنـسني،      املعهد الوطين لإلحصاء؛    . ٢٠٠١اجلنسني،  
املعهـد الــوطين  . ٢٠٠٤‐٢٠٠١مؤشــرات اجلنـسني،  : أوروغـواي  الـوطين لإلحـصاء؛  

 .ومة األمم املتحدةلإلحصاء، املعهد الوطين للمرأة، منظ
كذلك فإنه من خـالل الدراسـة االستقـصائية املـستمرة لألسـر املعيـشية، يتـوافر القـدر                    - 

األكرب من املعلومات يف البلد عن اجلنسانية، حيث إن جمموع املتغريات املستقاة ميكـن            
 .أن يتقاطع حسب اجلنس

مــات املــستقاة بــشكل وجــدير بالــذكر أنــه علــى الــرغم مــن الوثــائق املوضــوعة واملعلو  - 
مستمر، فإنه ال توجد اآلن يف املعهد الوطين لإلحـصاء وحـدة أو قـسم حمـدد تنـاط بـه         
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متابعــة هــذه املــسألة، مــع أن بعــض املــوظفني عمــدوا، علــى مــر األعــوام، إىل إجــراء      
 .دراسات هبذا الشأن، ولكن بغري انتظام

ــشية   ســاعد التوســع يف الدراســة االستقــصائية املــ   ٢٠٠٦ويف عــام  -  ستمرة لألســر املعي
لتشمل البلد بأكمله، مبا يف ذلك املناطق الريفيـة، علـى زيـادة العينـة، يف نفـس الوقـت                  

ــاق املوضـــوع املبحـــوث   ــه نطـ ــة   . الـــذي وّســـع فيـ ــإن الدراسـ ــة أخـــرى فـ ومـــن ناحيـ
االستقــصائية لنفقــات ودخــول األســر املعيــشية ستــساعد باملعلومــات اجملّمعــة علــى         

 . وحتديث البيانات املتصلة بذلك بنهج جنساينحساب خطوط جديدة للفقر 
ــساعد يف احلــصول علــى معلومــات موزعــة       -  ــات اجملمعــة ت ــإن البيان ــصدد ف ويف هــذا ال

حــسب اجلــنس يف جمــاالت مثــل مــستوى التعلــيم الــذي مت بلوغــه، والعنايــة بالــصحة،   
 .والعمل، واألجر، وتغطية السياسات االجتماعية

 لإلحصاء واملعهد الوطين للمرأة علـى إجيـاد جمـال مـشترك             ويعكف اآلن املعهد الوطين    - 
ومن املخطـط أيـضا االشـتراك       . )٤٣(لتنظيم جهات التدريب وحتديد مؤشرات اجلنسني     

ــة      ــئلة يف الدراسـ ــة يف إدراج أسـ ــة اجلمهوريـ ــة يف جامعـ ــوم االجتماعيـ ــة العلـ ــع كليـ مـ
وهبـذه  . مـن الوقـت  حتليل االسـتفادة  االستقصائية املستمرة لألسر املعيشية تساعد على       

الطريقـة يتـسىن احلــصول علـى مؤشـرات عــن العـبء الـشامل للعمــل حـسب اجلــنس،        
وتقسيم العمل على اجلنـسني، ويـوم العمـل املـزدوج، وغـري ذلـك مـن املؤشـرات الـيت                     

 .تساعد على رصد إنصاف اجلنسني يف البلد وتتيح املقارنة ببلدان أخرى
لإلحصاء إجياد حمفل، بالتعاون مع املعهد الـوطين        ويف موازاة ذلك يعتزم املعهد الوطين        - 

للمرأة، يناط به متابعـة وتعمـيم املؤشـرات الراهنـة، وكـذلك وضـع مؤشـرات جديـدة                   
للجنــسني تكــون مبثابــة مــدخالت يف تنفيــذ الــسياسات الراميــة إىل القــضاء علــى مجيــع 

 .أشكال التمييز ضد املرأة
 

 لدان املخروط اجلنويباحلالة يف منطقة السوق املشتركة لب ‘١٠’  
يف االجتماع املتخصص لـشؤون املـرأة اخلـامس عـشر الـذي عقدتـه الـسوق املـشتركة                    - 

، والذي اشتركت فيه أوروغواي من خـالل املعهـد          )٢٠٠٦(لبلدان املخروط اجلنويب    
الوطين للمرأة، أشري إىل جدوى استمرار تنفيذ التوصية الصادرة عن االجتمـاع الرابـع              

، وهـي التوصـية   ١٥٦لتـصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          العشر بشأن ا  
_________________ 

ــا للتعــاون يف جمــال        )٤٣(  ــة كتالوني االعتمــاد يف ذلــك علــى دعــم صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ووكال
 . حكومة كتالونيا- التنمية
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اليت تقـول إن االضـطالع باملـسؤوليات العائليـة مهـم للغايـة يف تأكيـد حقـوق العمـال                     
والعامالت، ويعد إسهاما ال غىن عنه يف تأكيد املنظـور اجلنـساين يف الـسوق املـشتركة            

ــذا املنظـــ   ــيلي بـــذلك  (ور حـــىت اآلن بالنـــسبة إىل البلـــدان الـــيت مل تأخـــذ هبـ قامـــت شـ
واتُّفق علـى أن تـدرج يف جـدول أعمـال االجتمـاع القـادم، بنـاء علـى طلـب                      ).بالفعل

وقـد عقــد  . يل الفعالـة املوضـوعة للمـرأة   غأوروغـواي، املـسألة املتـصلة بـسياسات التـش     
ــل، وكانــت هــذه املــسألة مــن املــسائل       ــو دي خــانريو بالربازي ــة ري االجتمــاع يف مدين

 .املطروقة
ووزارة الثروة احليوانية والزراعة وصيد األمسـاك هـي اهليئـة الوطنيـة الـيت متثـل البلـد يف                     - 

وقد ُعقد االجتمـاع الرابـع يف مونتفيـديو بـومي       . االجتماع املتخصص للزراعة العائلية   
واتُّفـق يف هـذا     .  حتت الرئاسة املؤقتة ألوروغـواي     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥  و ٤

أســس الــسياسة ”قــدمي توصــية إىل فريــق الــسوق املــشتركة عنواهنــا   االجتمــاع علــى ت
، تشري إىل ضرورة تطبيق سياسـات حمـددة تنطـوي علـى         “اجلنسانية يف الزراعة العائلية   

واقُتـرح، باإلضــافة إىل ذلــك،  . التمييـز اإلجيــايب إزاء املـرأة الريفيــة يف الـدول األطــراف   
جتماع املتخصص للزراعـة العائليـة،      اإلبقاء على إنصاف اجلنسني يف جدول أعمال اال       

 .٢٠٠٦مع طرح أنشطة حمددة يف هذا الصدد يف خطة عمل عام 
وتشترك وزارة الثروة احليوانية والزراعة وصيد األمساك أيـضا، باإلضـافة إىل منظمـات               - 

ــسانية      ــق املواضــيعي للجن ــضمات إىل الفري ــات األجــريات املن صــغار املنتِِجــات والريفي
ــابع لالجتمــا  ع املتخــصص، يف االجتماعــات التحــضريية لالجتماعــات املتخصــصة   الت

ــة         ــساين يف الزراع ــهج اجلن ــن الن ــية ع ــة الدراس ــسادس، ويف احللق ــع واخلــامس وال الراب
 .العائلية، اليت عقدهتا السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب

 وجــرى ألول مــرة يف الــوزارة، يف إطــار االجتمــاع املتخــصص، وضــع وثيقــة عــن  - 
 .حالة الريفيات والسياسات العامة يف أوروغواي

 
 ١٢املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     - ١
ميــدان الرعايــة الــصحية مــن أجــل أن تــضمن هلــا، علــى أســاس تــساوي الرجــل واملــرأة،      

 .ات املتعلقة بتخطيط األسرةاحلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدم
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ــالرغم مــن أحكــام الفقــرة    - ٢ ــدول األطــراف للمــرأة    ١ب ــادة، تكفــل ال  مــن هــذه امل
اخلدمات املناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات             

 .اجملانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة
 

 لتغطية باخلدمات الصحيةا ‘١’  
 وتـشري إىل    ٢٠٠٤فيما يتعلق بالتغطية الـصحية، فـإن البيانـات املتاحـة ترجـع إىل عـام                  - 

 يف املائة من النـساء مـن الـسكان حيـصلن علـى مـساعدات يف إطـار الـصحة           ٣٨,٩أن  
 يف املائـة مـن مجيـع األشـخاص الـذين يتلقـون املـساعدة يف هـذا                  ٥٤مـا يعـادل     (العامة  

وهلــذه النــسبة املئويــة مــتغريات كــبرية إذا نظرنــا إىل مونتفيــديو ). ري الفرعــيالقطــاع غــ
 يف املائـة مـن النـساء،        ٢٦,٦ففي مونتفيديو حيصل على هـذه املـساعدة         . وداخل البلد 

 . يف املائة٥٢,١بينما ترتفع هذه النسبة يف سائر البلد إىل 
 يف املائـة مـن النـساء        ٢٤,٩وفيما يتصل بالقطاع الفرعي اخلاص، فإن التغطيـة تـشمل            - 

، عــالوة علــى )قطــاع خــاص(مــن الــسكان يف مؤســسات املــساعدة الطبيــة اجلماعيــة  
وهلـذه النـسبة    ). قطاع خاص للتغطية اجلزئيـة    (التغطية باخلدمات الطبية العاجلة املتنقلة      

ففـي مونتفيـديو حتـصل      . املئوية متغريات كـبرية إذا نظرنـا إىل مونتفيـديو وداخـل البلـد             
 يف املائة من النساء علـى التغطيـة املزدوجـة، يف حـني تـصل نـسبة هـذه التغطيـة                      ٤٠,٥

 يف املائـــة مـــن النـــساء   ٢٣,٣رغـــم أن ( يف املائـــة ٨,٤دوجـــة داخـــل البلـــد إىل   زامل
 ).مشموالت بالتغطية يف مؤسسات املساعدة الطبية اجلماعية

 الربامج الصحية على مستوى البلد  
الربنـامج الـوطين    يف إطار وزارة الصحة العامة، وضـع   جرى، ٢٠٠٥اعتبارا من عام     - 

ــسانية   ــرأة واجلن ــصحة امل ــتقين     )٤٤(ل ــسياسي وال ــار ال ــدعيم اإلط ــذي يهــدف إىل ت ، ال
 .والتشغيلي لتنفيذ اإلجراءات الصحية املوضوعة للمرأة

واملزمــع حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف احلــد مــن انعــدام اإلنــصاف بــني اجلنــسني يف جمــال      - 
وهلـذا الغـرض ُيتـوّخى      .  الكاملـة  زيـزا إلعمـال احلقـوق وصـوال إىل املواطنـة          الصحة، تع 

ــش ــرامج       ت ــنظم ب ــد ي ــاري علــى نطــاق البل ــد إطــار سياســي معي جيع العمــل علــى حتدي
 .ومشاريع املؤسسات العامة واخلاصة

_________________ 
 ).XEROXنسخة  (٢٠٠٥خطة عمل برنامج صحة املرأة واجلنسانية، وزارة الصحة العامة،  )٤٤( 
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الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة؛ العنـف علـى أسـاس       : ويتضمن الربنامج ستة جماالت عمل    
دى املـرأة؛ املـرأة والـصحة العقليـة واجلنـسانية؛ وضـع الرجـل؛ املـشورة يف                  اجلنس؛ الـسرطان لـ    

 .جمال البحث واإلدارة املستمرين
 :ويشمل الربنامج تدابري حمددة لفئات معينة من السكان تتعرض لالستبعاد عادة 

 .الريفيات واملهاجرات يف الداخل والعامالت يف صناعة قصب السكر • 
 . وخباصة املزاوالت لعمل غري نظاميالعامالت بصفة عامة، • 
ــة      •  ــة وثقافيـ ــباب اجتماعيـــة وتارخييـ ــز ألسـ ــات للتمييـ ــات األصـــل،  : املتعرضـ األفريقيـ

السحاقيات، املـشتغالت بـاجلنس، املعوقـات، الـسجينات، املتعرضـات للتمييـز بـسبب               
 .معتقداهتن الدينية

 
 الربامج الصحية على مستوى املقاطعات  

 املتكاملة للمرأة حلكومـة مونتفيـديو،       امج الرعاية الصحية  ننفيذ بر  ت ١٩٩٦بدأ يف عام     - 
 مــستوصفا بلــديا ملختلــف األمــراض مــن خــالل ثالثــة  ١٨وجيــري تطبيقــه اآلن يف الـــ 

األمومة الواعية الطوعية؛ التحكم يف احلمل والنفاس؛ االكتشاف املبكـر          : برامج فرعية 
ــة مــستقل .  والثــديلــسرطان الــرحم ة، وينــدرج يف إطــار الــسياسات  وللربنــامج ميزاني

 .اعية جمللس مونتفيديو البلديماالجت
ويــــشمل الربنــــامج املــــساعدات التقليديــــة يف جمــــال الــــتحكم يف احلمــــل والنفــــاس،  - 

واالكتــشاف املبكــر لــسرطان الــرحم والثــدي، وخــدمات منــع احلمــل عــن طريــق          
الـرحم، والعـازل    اهلرمونات املـأخوذة بـالفم أو بـاحلقن، واألجهـزة املـستخدمة داخـل               

وتعــرض وســائل منــع احلمــل بتكلفــة   . الــذكرى، ومنــع احلمــل يف حــاالت الطــوارئ  
 .اعمة للربنامج إدارة مصرف وسائل منع احلملالداالستبدال، وتتوىل جلان السكان 

 
 التغطية بتنظيم األسرة ‘٢’  

 اجلـنس   فيما يتعلق بالتغطية بتنظيم األسرة، ال توجد معلومات حمّدثة وموزعـة حـسب             - 
وتــوفَّر هـذه التغطيــة يف األقـسام العامـة بــوزارة الـصحة العامــة منـذ عــام      . للبلـد بأسـره  

ا مـن خـالل شـبكة       ضوتوفر أقسام جملس مونتفيـديو البلـدي هـذه التغطيـة أيـ            . ١٩٩٧
وترجع آخر املعلومات املتاحة عن خـدمات تنظـيم األسـرة           . ١٩٩٦خدماهتا منذ عام    

حـدثت زيـادة كـبرية يف خـدمات تنظـيم األسـرة              ٢٠٠٤ومنـذ عـام     . ٢٠٠١إىل عام   
 ويفيـد مـصدر يف وزارة       .يف مجيع أحناء البلد، ولكن املعلومات عن ذلك غـري متـوافرة           
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 قسما عامـا يف وزارة الـصحة العامـة تـوفر وسـائل              ١٦٣الصحة العامة أنه يوجد اآلن      
 .منع احلمل يف البلد قاطبة

 :توفر املشورة ووسائل منع احلمل  اليتبرامج نظام الصحة العاموفيما يلي  - 
برنامج الصحة املتكاملة للمرأة التـابع لـوزارة الـصحة العامـة، الـذي يطبَّـق يف                  - 

، ٢٠٠١وهذا الربنامج، الذي أنـشئ يف عـام         . املراكز الصحية للرعاية األولية   
يتــيح للمتعــاملني مـــع وزارة الــصحة العامــة يف مونتفيـــديو احلــصول باجملـــان      

هرمونــات، ( طائفــة واســعة مــن وســائل منــع احلمــل املؤقتــة   وباســتمرار علــى
حقن، جهاز مستخدم داخل الـرحم، عـازل ذكـري، منـع احلمـل يف حـاالت            

ــون     ). الطــوارئ ــإهنم يتحمل ــا املنتفعــون مــن اخلــدمات الــصحية األخــرى ف أم
 مــن دوالرات الواليــات املتحــدة   ١,٥تكلفــة االســتبدال الــيت تتــراوح بــني     

رات من دوالرات الواليـات املتحـدة       دوال ٥ و) ع احلمل ائل الفموية ملن  للوس(
 ).لألجهزة املستخدمة داخل الرحم(

برنامج الرعاية الصحية املتكاملة للمرأة التابع جمللس مونتفيديو البلدي، الـذي            - 
 ملختلـف   ٢٠يوفر املشورة يف تنظيم األسرة من خالل مستوصفاته البلديـة الــ             

تاحــة يف هــذا اجمللــس متاثــل املتــاح يف وزارة   وجمموعــة الوســائل امل. األمــراض
 .الصحة العامة

اإليـدز، التـابع    /يتيح الربنامج ذو األولوية املتعلق بـاألمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي             - 
 .لوزارة الصحة العامة، احلصول على العازل الذكري يف مجيع أحناء البلد

 الــيت توجــه تــدخل األفرقــة ينيكيــةالربوتوكــوالت واألدلــة اإلكلوفيمــا يتعلــق بتــوافر  - 
أدلـة  ” وضـع    ٢٠٠٤الصحية يف األقسام اليت تتوىل تنظيم األسرة، فقد جـرى يف عـام              

ستــشارية للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة التابعــة اليف إطــار اللجنــة الوطنيــة ا“ ملنــع احلمــل
 وزارة(وقــد طــرح الربنــامج الــوطين لــصحة املــرأة واجلنــسانية  . لــوزارة الــصحة العامــة

واسـتند  . ٢٠٠٥نـوفمرب   /هـذه األدلـة علـى اجلمهـور يف تـشرين الثـاين            ) الصحة العامـة  
اإلطــار املفــاهيمي لألدلــة إىل توصــيات منــهاج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  

التـدابري األساسـية للمـضي      ”و) ١٩٩٥بيجني،  (واملؤمتر العاملي املعين باملرأة     ) ١٩٩٤(
املـؤمتر الـدويل للـسكان      (“ ؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة     ملاقدما يف تنفيذ برنامج عمل      

 ).١٩٩٩، ٥+والتنمية 
لـصحة املتكاملـة تنطـوي علـى منظـور متعـدد            لوقد ُوضـعت األدلـة انطالقـا مـن رؤيـة             - 

وحتــث هــذه األدلــة علــى مراعــاة واحتــرام قواعــد . األبعــاد مركــب ذي ســياق تــارخيي
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 وتقـدير املـسؤولية، وتـشدد علـى أمهيـة           للسلوك املتحـضر اجلمعـي االسـتقاليل الرشـيد        
التربية الـصحية وعلـى حـق املنـتفعني واملنتفعـات يف احلـصول علـى املعلومـات املناسـبة                 

ــة علــى تــوفري املعلومــات   . واملــستكملة ــة اوال يقتــصر مــضمون األدل ملــستندة إىل األدل
تمـام إىل   يـضا االه  أالعلمية واملتعلقة مبزايا وعيوب شىت وسائل منـع احلمـل، بـل يوجـه               

 عمليـــات التـــدخل يف الـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة،  الواجـــب توافرهـــا يفاخلـــصائص
ــزات واهلياكــل األساســية       ــشورة، وإعــداد التجهي ــوفري امل ــة لت ــة الالزم ــايري املنهجي واملع

 .للمراكز الصحية، وتشكيل األفرقة التقنية، وغري ذلك
م والطفـل إىل منـوذج متكامـل      وقد حتقق تقدم يف عملية التحـول مـن منـوذج رعايـة األ              - 

وقد يكون من فرص التحول املهمـة عمليـة إصـالح           . لرعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية   
قطاع الصحة اليت تشجعها اإلدارة احلكوميـة الراهنـة يف البلـد، والـيت ينـدرج يف إطـار                   

ى  الـيت تقـدم إىل القطـاع الفرعـي اخلـاص والعـام علـ        ،اإلعانات املتكاملة ذات األولوية   
 تــوفري خــدمات تنظــيم األســرة، يف إطــار اخلــدمات املتكاملــة لرعايــة الــصحة   ،الــسواء

 .اجلنسية واإلجنابية للمرأة والرجل
 

 استخدام وسائل منع احلمل ‘٣’  
فيما يتعلق باستخدام وسائل منع احلمل، فإن املعلومات املتوافرة مـستقاة مـن الدراسـة       - 

ــة  مــشروع اجلنــسانية . مــاعي لــسكان أوروغــواي التناســل البيولــوجي واالجت”املعنون
، الــيت تولــت تنــسيقها وزارة الــصحة العامــة، وجملــس مونتفيــديو البلــدي،  “واألجيــال

واملعهـــد الـــوطين لإلحـــصاء، وجامعـــة اجلمهوريـــة، ومؤســـسة املـــرأة والـــصحة يف         
 جــرى ٢٠٠٥  و٢٠٠٤ويف عــامي . أوروغــواي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان

 أسـرة معيـشية يف   ٦ ٥٠٠كمية بإجراء دراسة استقـصائية وطنيـة علـى       تنفيذ املرحلة ال  
ومشلـت  .  نـسمة يف مجيـع أحنـاء البلـد         ٥ ٠٠٠املناطق اليت يصل فيها عدد السكان إىل        

 عاما مـن خـالل      ٧٩  و ١٥الدراسة االستقصائية السكان الذين تتراوح أعمارهم بني        
 .) عاما٧٩ إىل ٦٠ عاما، ومن ٥٩ إىل ١٥من (استمارتني 

تعلقــة باألعمــار املتراوحــة بــني  ت النتــائج التاليــة مــن تفريــغ االســتمارات امل دوقــد تولــ 
 :)٤٥( عاما٥٩ و ١٥

_________________ 
. مـشروع اجلنـسانية واألجيـال     ). xeroxنسخة  (، تقرير وطين أّويل     .وماكادار، د . ونريدووروك، ن . بينيا، و  )٤٥( 

و البلـدي، جامعـة اجلمهوريـة، مؤسـسة املـرأة           وزارة الصحة العامة، املعهد الوطين لإلحصاء، جملس مونتفيـدي        
 .٢٠٠٥مونتفيديو، . والصحة يف أوروغواي، صندوق األمم املتحدة للسكان
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ــع احلمــل  أشــار  -  ــغ    يف العالقــاتاســتخدام وســائل من ــسية مــؤخرا إىل معــدل يبل  اجلن
وتتفـق هـذه النتـائج مـع العـرف          .  يف املائـة مـن النـساء       ٦٢ يف املائة من الرجـال و      ٦٥

طاق الستخدام وسائل منع احلمل يف البلد من خالل مؤسسات خمتلفـة منـذ         الواسع الن 
ي لتنظــيم األســرة والبحــث يف جمــال التناســل البــشري   ااالحتــاد األوروغــو: الــستينات

ــو )١٩٩٣-١٩٦٧( ــاد األوروغـ ــرة  ا، مث االحتـ ــيم األسـ ــام  (ي لتنظـ ــذ عـ ؛ )١٩٩٣منـ
ــصحة ال     ــوزارة ال ــابع ل ــارة الت ــوة املخت ــة واألب ــامج األموم ــة برن ؛ )٢٠٠٠-١٩٩٧(عام

؛ )١٩٩٧منـذ عـام     (برنامج الرعايـة املتكاملـة للمـرأة التـابع جمللـس مونتفيـديو البلـدي                
ــوزارة      ــرأة والطفــل التابعــة ل ــديو وإدارة امل ــة للمــرأة يف مونتفي ــامج الــصحة املتكامل برن

 .)٤٦()٢٠٠٤-٢٠٠٠(الصحة العامة داخل البلد 
 سياقا ثقافيا تسلل فيـه منـع احلمـل بـبطء     وميكن أن نؤكد أن األوروغويني قد أوجدوا    - 

ــاة اليوميـــة ــا أن الـــوعي بـــاحلق يف حتديـــد عـــدد األبنـــاء واملباعـــدة بـــني   . إىل احليـ كمـ
ــة بالقــاهرة        ــدويل للــسكان والتنمي ــذ املــؤمتر ال ــه من ــدافع إلي ــذي رســخ ال ــوالدات، ال ال

 .، قد تغلغل يف البنيان العائلي واجملتمعي للمواطنة)١٩٩٤(
ق باعتبار العازل الذكري مـن وسـائل منـع احلمـل، فـإن النـسبة وصـلت إىل                 وفيما يتعل  - 

 يف ٨٥ يف املائــة لــدى النــساء، أي فاقــت نــسبة الـــ  ٩٥  يف املائــة لــدى الرجــال و٩٩
ــام    ــيت وردت يف دراســة ع ــة ال ــن   ). ١ (١٩٨٦املائ ــر م ــن  ٩٠وذكــر أكث ــة مم  يف املائ

ن مـن أيـن حيـصلون علـى العـازل      مشلتهم الدراسة االستقصائية من اجلنسني أهنم يعرفـو     
 يف املائـة مـن النـساء الـيت وردت يف دراسـة عـام       ٨١الذكري، أي أكثـر مـن نـسبة الــ       

 يف  ٨٦ووصلت نسبة مستخدمي العازل الـذكري مـن الرجـال مـن قبـل إىل                . ١٩٨٦
 يف املائـــة، أي ضـــعف مـــستويات االســـتخدام يف    ٦٨املائـــة، وبلغـــت بـــني النـــساء    

 ).ئة يف املا٣٤(الثمانينات 
 يف املائـة مـن النـساء يعـرفن يف         ٩٦وفيما يتصل حببوب منع احلمل، بّينت الدراسـة أن           - 

 يف املائــة يعــرفن مــن أيــن حيــصلن عليهــا،   ٩٢الواقــع هــذه الوســيلة ملنــع احلمــل، وأن  
وإذا كان ال يتسىن إجراء مقارنـة       .  يف املائة  ٧٥وكانت نسبة استخدامها من قبل تبلغ       

ضـوع الدراسـة، فإنـه ميكـن القـول إن وسـائل منـع احلمـل الـيت                   دقيقة بـني الـسكان مو     
تؤخذ بالفم كانت األكثر شيوعا واستخداما يف الثمانينـات، مث تغّيـر تفـضيل الـسكان               

_________________ 
بــدائل ”مــشروع . ، وفيــات األمهــات واإلجهــاض والــصحة يف أوروغــواي.ولــوبيس، أ. أبراسينــسكاس، ل )٤٦( 

 .٢٠٠٤مونتفيديو، . وغواي، مؤسسة املرأة والصحة يف أور“التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد
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وجيدر أن نتـساءل هـل حنـن إزاء         . اإليدز/هلا مع القلق من فريوس نقص املناعة البشرية       
 .أم ال“ ريعصر العازل الذك”إىل “ عصر احلبة”حركة لالنتقال من 

 ازدادت املعرفة باجلهاز املستخدم داخل الـرحم، فوصـلت النـسبة إىل            ١٩٨٦ويف عام    - 
 يف ٧٢(ومل تتبــدل نــسبة مــن يعــرفن مــن أيــن حيــصلن عليــه .  يف املائــة مــن النــساء٧٧
، وإن كانت نسبة استخدامه أكرب يف الواقع، إذ تصل إىل واحدة من كل مخـس                )املائة

 ). يف املائة٢١(نساء 
أكثــر مــن الرجــال  )  يف املائــة٧٢(وتعــرف النــساء منــع احلمــل يف حــاالت الطــوارئ    - 

ــة ٦٧( ــني      )يف املائ ــشكل طفيــف ب ــى ب ــصل إىل نــسب أعل ــه ي ، وإن كــان اللجــوء إلي
ــة١٦(الرجــال  ــذه       ).  يف املائ ــهم هب ــإن معرفت ــسني ف ــن اجلن ــاملراهقني م ــق ب ــا يتعل وفيم

، ولكـن   ) يف املائة بني اإلناث    ٨١( عام   الوسيلة ملنع احلمل تفوق معرفة السكان بوجه      
 . يف املائة١٠استخدامها ال يزيد على 

 ٤٠,٦(والوسائل األكثر استخداما بني املتزوجني مـن الـسكان هـي العـازل الـذكري                 - 
، واألجهزة املـستخدمة داخـل الـرحم        ) يف املائة  ٣٠,٥(، وحبوب منع احلمل     )يف املائة 

 يف املائـة    ٧,١الوب فهـو الوسـيلة الـيت يـستخدمها          أما ربـط قنـاة فـ      ).  يف املائة  ١٦,٥(
 .من املشمولني بالدراسة االستقصائية

وهذه النتائج تتفق وختتلف مع النتـائج املستخلـصة مـن الدراسـات الـيت تـسري قـدما يف          - 
فقـد خلـص مركـز أمريكـا الالتينيـة للـصحة واملـرأة، يف دراسـة أجراهـا يف عـام                      . بيئتنا

 يف  ٥٤(ع احلمل األشيع استخداما هـي حبـوب منـع احلمـل             ، إىل أن وسيلة من    ٢٠٠١
ــة ــذكري   )املائ ــازل ال ــا الع ــة٣٠(، يليه ــرحم    ، مث) يف املائ ــستخدم داخــل ال ــاز امل  اجله

دراسـة أخـرى أجرهتـا       ٢٠٠٢-٢٠٠١ الفتـرة    وكانـت هنـاك يف    ). ٢) (يف املائة  ١٦(
سية واجلنـسانية  وزارة الصحة العامة وقسم الدراسات احلرة يف الـصحة اإلجنابيـة واجلنـ           

  عــن املــستفيدين مــن خــدمات املــستوى )٤٧(بكليــة علــم الــنفس يف جامعــة اجلمهوريــة 
وقــد بينــت هــذه الدراســة أن . األول الــيت تقــدمها وزارة الــصحة العامــة يف مونتفيــديو

 يف املائــة مــن النــساء يــستخدمن إحــدى وســائل منــع احلمــل، مــع تفــضيل متماثــل ٧٨
 يف ٣٢,٨(، واجلهـــاز املـــستخدم داخـــل الـــرحم )ة يف املائـــ٣٥,٨(للعـــازل الـــذكري 

 ). يف املائة٣٠(، والوسائل الفموية )املائة
_________________ 

التـوترات  . مـن هنـج األم والطفـل إىل هنـج الـصحة اإلجنابيـة             . وغويـدا، ج  . وكونتريا، م . وبينيا، و . لوبيس، أ  )٤٧( 
قـسم الدراسـات احلـرة يف الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية واجلنـسانية، كليـة علـم الـنفس                   . والصعاب والتوقعـات  

 .٢٠٠٣مونتفيديو، . ة للسكانصندوق األمم املتحد. جبامعة اجلمهورية
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وذكر السكان املتزوجون أن األماكن األساسية الـيت حيـصلون منـها علـى وسـائل منـع              - 
أو يف الـداخل    )  يف املائـة   ٦١,٨(احلمل هي الصيدليات واملتاجر، سـواء يف مونتفيـديو          

أيت يف املرتبـة الثانيـة أقـسام الـصحة العامـة، واللجـوء إليهـا أكثـر                  وت).  يف املائة  ٦٠,٣(
 يف املائة حيـصلون     ٨ وجدير بالذكر أن أقل من       ). يف املائة  ١٧,٤(قليال من مونتفيديو    

على هذه الوسائل من اجلمعيـة التعاونيـة، يف حـني أن التغطيـة الـيت توفرهـا مؤسـسات                    
وهـذا جيعـل مـن    .  يف املائـة مـن الـسكان   ٥٠املساعدة الطبية اجلماعيـة تـصل إىل قرابـة          

اقات الــيت تقــدمها قالــضروري إعــادة النظــر يف إدراج وســائل منــع احلمــل يف االســتح 
 .هذه املؤسسات اليت تسمى مؤسسات التغطية الشاملة

وسئل الرجال عن كيفية حصوهلم على معلومات عـن وسـائل منـع احلمـل، فقـالوا إن                   - 
 يف  ٣٣(، واألصـدقاء    ) يف املائـة   ٣٤(وسائل االتصال   مصادر معلوماهتم األساسية هي     

 ). يف املائة٣٣(، وحميط األسرة )املائة
وحمــيط األســرة يف )  يف املائــة٤٥(أمــا النــساء فيغلــب علــيهن تفــضيل أقــسام الــصحة    - 

 .احلصول على هذه املعلومات
ضمار، فإن زهـاء    وجدير بالتنويه أنه مع القيود اليت يتعرض هلا قطاع التعليم يف هذا امل             - 

واحــد مــن كــل أربعــة أشــخاص مــن اجلنــسني ذكــر أن بيئــة التعلــيم العــام هــي مــصدر 
 .للمعلومات املتصلة بوسائل منع احلمل

، فـإن   )ربـط قنـاة فـالوب وقطـع قنـاة املـىن            (بوسائل منـع احلمـل الدائمـة      وفيما يتعلق    - 
ان إىل هيئــة ببيــ، ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٦وزارة الــصحة العامــة بعثــت، يف 

 : يف أقسام الصحة ورد فيه ما يلياألطباء
إن املديرية العامة للصحة التابعة هلـذه الـوزارة تـذكّر هيئـة األطبـاء العـاملني يف إطـار                    ”  

ــوم رقــم   ، املتعلــق بواجــب الطبيــب يف إطــالع املــستفيدين علــى      ٢٥٨/١٩٩٢املرس
ــواعي، بوجــوب      ــول احلــر ال ــة   املعلومــات املناســبة واشــتراط القب ــى الرغب ــوف عل الوق

ربـط  (تعقـيم الرجـال والنـساء    : الصرحية هلؤالء فيما يتعلق بإجراء العملية الطبية املعنيـة      
ومبقتضى النظام املتبع، ال تشترط موافقـة شـخص         ). قناة الرحم أو القنوات املتصلة هبا     

ولــذلك .  عامــا٢١ثالــث أيــا كــان؛ فــاملطلوب فقــط األهليــة وبلــوغ ســن الرشــد، أي 
ذه االشتراطات، فإن كل املطلوب إلجراء العملية أن يتقـدم الـشخص املعـين              وعمال هب 

 .“طلوبةومرفق االستمارة امل. بطلب كتايب
وهلذا البيان أمهية كبرية، حيث إنه حيـدد بوضـوح املعـايري املتبعـة يف البلـد، الـيت تكفـل                      - 

ح العيــوب ويــرتع البيــان إىل تــصحي. االســتفادة احلــرة والواعيــة مــن هــذه اإلجــراءات 



CEDAW/C/URY/7  
 

07-40891 89 
 

املكتشفة يف أقـسام الـصحة العامـة الـيت كـان ُيطلـب فيهـا مـن الزوجـة توقيـع الـزوج،                        
. ويشترط أن يكون لديها عدد معني مـن األبنـاء حـىت يقبـل املوظفـون الطبيـون طلبـها                   

وهؤالء املوظفون يتصرفون وفق معايريهم الشخصية، غـري عـاملني بالنظـام الـساري يف               
 رأة البلد، ومنتهكني حقوق امل

 
 االختبارات املتعلقة بأمراض النساء ‘٤’  

ورد يف الدراســة اخلاصــة بالتناســل البيولــوجي واالجتمــاعي لــسكان أوروغــواي، الــيت  - 
 يف املائة مـن النـساء املـشموالت بالدراسـة االستقـصائية             ٢٤سلفت اإلشارة إليها، أن     

وبالنـسبة  .  فتـرة احلمـل   استشارة يف أمراض النساء غري متصلة بالرعاية يف يمل يطلنب أ  
 عامــا يف الدراســة، فــإن النــسبة املئويــة ملــن مل تطلــب  ١٢إىل النــساء الــاليت مل يقــضني 

ــة يف حــدود       ــصلة باحلمــل ظلــت ثابت ــشارة ألســباب غــري مت ــة٣٠است ــد .  يف املائ وبع
االنتهاء من الدراسة الثانوية والتخرج يف النهاية بعد الدراسة اجلامعيـة، خيتلـف سـلوك               

واملقلق علـى أي حـال أنـه بعـد          .  يف املائة  ١٣، فتهبط نسبة عدم االستشارة إىل       النساء
 نساء تسلك سـلوكا بعيـدا       ١٠ عاما يف الدراسة، فإن امرأة واحدة من كل          ١٢قضاء  

 .عن الرعاية الذاتية
 للكشف عن سـرطان الـرحم، وهـي وسـيلة           ووفيما يتعلق بالفحص بلطاخة بابانيكوال     - 

 عامـا مـن     ٥٩  و ٢٠طان عنق الرحم، فإن نسبة النساء فيمـا بـني           فعالة للوقاية من سر   
 . يف املائة٢٩العمر الاليت مل جيرين هذا الفحص وصلت إىل 

عيــة االقتــصادية املتدنيــة، فــإن  وبالنــسبة إىل أفقــر النــساء املنتميــات إىل الطبقــة االجتما  - 
ــة مل جيــرين فحــصا واحــدا علــى األقــل هبــذه اللطاخــة    ٤٠ ــا  وقــد. يف املائ  توصــل بيني

ــشيا ــائج )٤٨(وتلليت ــة مم إىل نت اء البلــدات الفقــرية احمليطــة  س تتعلــق بنــ ١٩٩٧يف عــام اثل
مبونتفيديو؛ وتتفق هذه النتائج، عالوة على ذلك، مع ما توّصل إليـه لـوبيس وآخـرون                

ــن خــدمات      )٤٩()٢٠٠١( ــستفيدين م ــسكان امل ــشأن ال ــيت أجريــت ب  يف الدراســات ال
 يف املائــة مــن النــساء مل جيــرين الفحــص   ٣٦,٥بّينــت أن وزارة الــصحة العامــة والــيت  

_________________ 
دراسة عوامل اخلطر يف سرطان الثدي وعنق الرحم يف النساء املتـرددات علـى ثالثـة                . وتلليتشيا، ج . بينيا، و  )٤٨( 

، العـدد  ١٦جملة أوروغواي الطبية، اجمللد   . ١٩٩٧من مستوصفات األحياء ملختلف األمراض يف مونتفيديو،        
 .٢٠٠٠مونتفيديو، . ٢

التـوترات  . مـن هنـج األم والطفـل إىل هنـج الـصحة اإلجنابيـة             . وغويـدا، ج  . وكونتريا، م . وبينيا، و . ألوبيس،   )٤٩( 
قـسم الدراسـات احلـرة يف الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية واجلنـسانية، كليـة علـم الـنفس                   . والصعاب والتوقعـات  

 .٢٠٠٣مونتفيديو، . صندوق األمم املتحدة للسكان. جبامعة اجلمهورية
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وبالنسبة إىل النـساء يف املـستوى االجتمـاعي االقتـصادي العـايل،             . وبلطاخة بابانيكوال 
 . يف املائة٢٨,٦هتبط هذه النسبة إىل 

وتبّين من السلوك املتغري حسب املستوى التعليمي، مرة أخرى، أن نـسبة عـدم إجـراء                 - 
 يف  ٢٣الدراسـة فتـصل إىل      ن   عامـا مـ    ١٢ ال تنخفض إال بعـد إمتـام         الفحص باللطاخة 

  . يف املائة٣٠املائة بعد أن كانت قد بلغت 
ويبدو أن الباراغويات يف داخل البلد جيدن صـعوبة أكثـر مـن سـاكنات مونتفيـديو يف                   - 

 يف املائـة،    ٣٤,٥إجراء هذا الفحص، فتصل نسبة الاليت مل جيَر هلـن هـذا الفحـص إىل                
 . يف املائة٢٣ما تصل النسبة يف العاصمة إىل بين

 نـساء أوروغويـات مل يـسبق هلـن       ٣ فقريات وواحدة من كل      ١٠ من كل    ٤إن كون    - 
إجراء الفحص هبذه اللطاخة يؤكـد وجـود عوائـق ال بـد مـن التعمـق يف شـىت أشـكال                      

، تـدريب   )العرض، إمكانية الوصول، نقص اخلـدمات     (على صعيد املؤسسات    : تناوهلا
غياب منظور الوقايـة، سـيطرة املنطـق العالجـي، االختبـار اجملـّزأ للمريـضات،                (هنيني  امل
ة للجنــسني، شــروح بيانيــة للجـــسم    التخــوف، الــصور النمطيـــ  (وللمــستفيدات  ) إخل
 ).تشجع على الرعاية الذاتية، إخل ال

ومـع ذلـك    . إن سرطان الثدي هو سبب الوفاة الرئيـسي يف جمـال األورام لنـساء بلـدنا                - 
ــن كــل    ــّين أن واحــدة م ــساء ٥تب ــة١٨,٢( ن ــب يف   ) يف املائ ــا إىل طبي  مل تلجــأ مطلق
 .أمراض النساء لفحص الثدي

وتصل نسبة الفقريات الاليت مل خيضعن لفحص الثدي لـدى طبيـب يف أمـراض النـساء                  - 
 يف املائة، يف حني وصلت النسبة يف املستوى االجتماعي االقتصادي العـايل             ٢٥,٦إىل  
 . املائة يف٥,٧إىل 

إن واحدة من كل أربع نساء أوروغويات مل تلجأ مطلقا إىل طبيب يف أمراض النـساء                 - 
حبجة الرعاية الذاتية والوقاية من األمراض اليت ميكـن جتنبـها وألسـباب غـري ذات صـلة              
بتجربة احلمل، وهذا يؤكد الصورة النمطية للجنـسني الـيت رسـخت يف احليـاة اليوميـة                 

تصاص املرأة هذا يشري إىل فهـم ذايت لـدورها االجتمـاعي املـرتبط              واخ. لألوروغويات
ــة        ــصحية والعناي ــها باخلــدمات ال ــشدة علــى عالقت ــؤثر ب ــه ي بوظيفــة اإلجنــاب، كمــا أن

 .جبسمها، وهو ما أكدته دراسات أخرى أجريت يف حميطنا
ء علـى   االقتصادية تلقي الضو  وإن الفروق بني خمتلف املستويات التعليمية واالجتماعية         - 

انعدام غري مقبول لإلنصاف بني املواطنني املتساوين يف احلقوق، كما تشري إىل وجـود              
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مــن النـساء الـاليت يتمــسكن، بـصرف النظـر عــن اجلوانـب االجتماعيــة      “ نـواة صـلبة  ”
واالقتصادية، بسلوكيات بعيدة عن الرعايـة الذاتيـة والوقايـة، بفعـل عوامـل ذات صـلة          

 .تستوي يف ذلك الفقرية والقادرة اقتصاديابدور املرأة وحمل إقامتها، 
، وزارة ٢٠٠٦ يوليــه/ متــوز١١ (٤٠٢ر الــوزاري رقــم ، صــدر األمــ٢٠٠٦ويف عــام  - 

الذي نص على التوفري اجملـاين للفحـص بلطاخـة بابـا نيكـوالو وفحـص                ) الصحة العامة 
الثدي للمتعامالت مع نظام الـصحة اخلـاص، وبـذلك ألغيـت التكـاليف الـيت تتحملـها                  

 .ملرأةا
يونيــه / حزيــران١٣ (١٧٢٤٢، جــرى التــصويت علــى القــانون رقــم ٢٠٠٠ويف عــام  - 

الذي أعلن أن الوقاية من سرطان الرحم والثدي تعترب مـن جمـاالت االهتمـام               ) ٢٠٠٠
ــادة    ــانون يف املـ ــام، ونـــص القـ ــى أن  ٢العـ ــه علـ ــاص  ” منـ ــشاط اخلـ ــامالت يف النـ للعـ

ة مدفوعـة سـنويا لتمكينـهن مـن إجـراء           واملوظفات العامات احلق يف يوم إجـازة خاصـ        
 .“شعة للثدي بطريقة موثوق هباأأو /فحص بلطاخة بابا نيكوالو و

 
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية ‘٥’  

يتسم هذا الوباء بالسمات التالية، علـى حنـو مـا ورد يف الربنـامج ذي األولويـة املتعلـق                     - 
ــسي    ــصال اجلنـ ــة باالتـ ــاألمراض املنقولـ ــد-بـ ــة    اإليـ ــصحة العامـ ــوزارة الـ ــابع لـ ز، التـ

)٥٠()٢٠٠٦(: 
 يف ٠,٢٣املــرض، فقــد زادت النــسبة مــن /وسوجــود اجتــاه تــصاعدي لإلصــابة بــالفري • 

 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٠,٤٥ إىل ٢٠٠٠املائة يف عام 
متكّـن املـرض    . يصل الوباء إىل ذروته بني الشباب، مع ازدياد تدرجيي يف أعداد النساء            • 

 .واإلناثمن الشباب 
وجــود حالــة مــن اهلــشاشة لــدى النــساء واملــراهقني والــشباب مــن اجلنــسني والــسكان   • 

ــهم علــى     ــسبة اإلصــابة بين ــذين تزيــد ن ــة٥ال ــون،  :  يف املائ مــستعملو املخــدرات، املثلي
 .احملبوسون

ومن أجل تناول هذه املـشكلة يف البلـد جـرى، يف إطـار وزارة الـصحة العامـة، وضـع                      - 
 . ورصد السياسات والتدابري الواجب اختاذها يف هذا الشأنبرنامج لتحديد

 
_________________ 

ــص )٥٠(  ــت     : دراملــــــــ : ، املتاحــــــــــة يف)٢٠٠٦(صــــــــــفحة وزارة الــــــــــصحة العامــــــــــة علــــــــــى اإلنترنــــــــ
http://www.ine.gub.uy/biblioteca/Variables%20siglo%20xx/Salud.PDF. 
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 صحة األم ‘٦’  
ُعرفت أوروغواي بأهنا البلد الذي بكّر يف القارة بوضـع سياسـات وبـرامج هتـدف إىل                  - 

ويعترب ما ُسّمي بـرامج األم والطفـل،      . العناية باحلمل وبالوالدة يف املؤسسات املختصة     
 .، إسهاما كبريا يف احلد من وفيات األمهات واملواليداليت بدأ وضعها يف اخلمسينات

ــة        -  ــة املتكامل ــاألم والطفــل بإرجــاء العناي ــأثر هــذا النمــوذج املتعلــق ب ومــع ذلــك فقــد ت
وقــد تركــز الــشكل الــذي اختــذه هــذا  . باملكونــات األخــرى للــصحة اإلجنابيــة للمــرأة 

. لـوبيس غـوميس، أ  ( االبـن  -النموذج يف محل املرأة باعتبارها أما ورعاية الثنائي األم      
 .)٥١()٢٠٠٣وآخرون، 

.  يف املائـة ٩٩وتصل نسبة التغطية بالوالدة يف املؤسـسات املختـصة يف أوروغـواي إىل              - 
.  تصل مـرات الفحـص قبـل الـوالدة إىل أربـع استـشارات يف املتوسـط                 ويف هذه األثناء  

ــة وع      ــها حــسب القطــاع الفرعــي للرعاي ــد حتليل مــر األم وختتلــف هــذه املؤشــرات عن
واألمهات األصغر سـنا واملتـرددات علـى األقـسام العامـة واملقيمـات       . واملوقع من البلد  

يف مشال البلد هّن الفئات اليت تتأخر أكثر من غريها يف إجراء أول فحص قبل الـوالدة                 
والـيت جتـري أقـل عـدد مـن الفحـوص            ) تدارك متأخر يف الثلث الثاين من فتـرة احلمـل         (
 ).صي به منظمة الصحة للبلدان األمريكية حسبما تو٥أقل من (

وفيما يتعلق حتديدا حبقوق املرأة يف الوالدة، هناك خطوة مهمة تتمثل يف املوافقة علـى                - 
، الـذي   )٢٠٠١أغـسطس   /آب(“ قـانون املرافقـة يف الـوالدة      ” ١٧٣٨٦القانون رقـم    

تثق بـه، فـإذا   ينص على حق املرأة يف املرافقة يف رحلة الوالدة، ويف أن يولّدها شخص   
 .مل يوجد فشخص ختتاره حبريتها ويكون مدربا على توفري الدعم النفسي هلا

 
  اإلجهاض-اإلجهاض غري اآلمن  ‘٧’  

 مولــود ١٠ ٠٠٠ لكـل  ٢,٤(وفيـات األمهــات يف البلـد ذات معــدل مـنخفض نــسبيا     - 
وطوال هذه الفترة، وصـلت نـسبة وفيـات األمهـات      . ٢٠٠٢-١٩٩٠يف الفترة   ) حي

 يف املائة، فأصبحت بذلك السبب املستقل الرئيسي لوفيـات          ٢٧ اإلجهاض إىل    بسبب
 .األمهات

_________________ 
ــت     : املــــــــــصدر )٥١(  : ، املتاحــــــــــة يف)٢٠٠٦(صــــــــــفحة وزارة الــــــــــصحة العامــــــــــة علــــــــــى اإلنترنــــــــ

http://www.ine.gub.uy/biblioteca/Variables%20siglo%20xx/Salud.PDF. 
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وأدى ازدياد عمليات اإلجهاض غري اآلمنـة إىل زيـادة وفيـات األمهـات هلـذا الـسبب،           - 
وهـو  (الستـشفاء   ويف مركـز برييـرا روسـل ل       . ٢٠٠١واستمرت هذه الزيادة منذ عـام       

، أصـــبح اإلجهـــاض الـــسبب الرئيـــسي لوفـــاة  )مستـــشفى الـــوالدة الرئيـــسي يف البلـــد
وتزامنـت الزيـادة يف هـذا       . ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام        ٤٩احلوامل، ووصلت النسبة إىل     

السبب لوفيات األمهات مع اشتداد األزمة االقتصادية واالجتماعية الـيت يعيـشها البلـد         
ــه يف عــام   . يف هــذه األعــوام ل  وصــ٢٠٠٥وتفيــد معلومــات وزارة الــصحة العامــة أن

 ). يف املائة٣٢(، ُعزي أربع منها إىل اإلجهاض ١١جمموع وفيات األمهات إىل 
ــاره        -  ــن باعتب ــاة األمهــات واإلجهــاض غــري اآلم ــاد مؤشــرات اعــتالل ووف إن ازدي

السبب الرئيسي ضمن األسـباب املـستقلة للوفـاة يؤكـد البعـد الـصحي للمـشكلة                 
 .)٥٢()٢٠٠٣بريوتسو، (

ت وزارة الصحة العامة إجراءات صحية للحـد مـن          ، اعتمد ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب  - 
ويتـضمن  ). ٢٠٠٤أغـسطس  /آب (٣٦٩حدوث اإلجهاض غري اآلمـن، بـاألمر رقـم       

تدابري محاية األم مـن اإلجهـاض       (هذا األمر الوزاري وبروتوكوالته وأدلته اإلكلينيكية       
توجيهـا لـألم يف     ) يف ظروف تنطوي على اخلطر، بـدعم مـن فريـق املبـادرات الـصحية              

عايـة  روال) الرعايـة الـسابقة للـوالدة     (حالة احلمـل غـري املخطـط مـن أجـل اختـاذ القـرار                
 .املتكاملة بعد الوالدة

ومــع ذلــك فإنــه  ). العــام واخلــاص(ويطبــق هــذا القــانون علــى نظــام الــصحة بأكملــه    - 
ــشفاء ويف بعــض مراكــز        مل ــرا روســل لالست ــاده، إال يف مركــز بريي ــذ اعتم ــق، من يطب

 .ة يف مونتفيديوالرعاية األولي
 

 املراهقون ‘٨’  
مــصرف التنميــة ( خــصوبة يعــّد منخفــضا يف الــسياق الــدويل لتتــسم أوروغــواي مبعــد - 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، املركـز           /للبلدان األمريكية 
 ).٢٠٠٤، فاريال، ١٩٩٦الدميغرايف ألمريكا الالتينية، 

 مــن األبنــاء لــألم ٢,١ إىل ٢٠٠٤ يف عــام )٥٣(ل اإلمجــايل للخــصوبةوقــد وصــل املعــد - 
واجلـدير بالـذكر أن هـذا الـرقم يقـع يف      ). ٢٠٠٦املعهـد الـوطين لإلحـصاء،       (الواحدة  

 .حدود القيم الدنيا الالزمة لتعاقب األجيال
_________________ 

مؤسـسة  . ، وفيـات األمهـات واإلجهـاض والـصحة يف أوروغـواي        . ولـوبيس، أ  . أبراسينسكاس، ل : ورد يف  )٥٢( 
 ٢٠٠٤مونتفيديو، . مؤسسة املرأة والصحة يف أوروغواي. بدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد
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وهذا االحندار يف معـدل اخلـصوبة اإلمجـايل يتـوازى يف نفـس الفتـرة مـع بـروز ظـواهر                       - 
وهناك فـروق يف    .  يف بعض الفئات تشري إىل حتوالت يف السلوك اإلجنايب للمرأة          حمددة

 .)٥٤(معدالت اخلصوبة حسب السن
 :وهذه الفروق ميكن أن توجز بشكل أساسي يف اجتاهني رئيسيني - 
 ) عاما من العمر١٩ إىل ١٥من (ازدياد اخلصوبة يف فترة املراهقة  • 
الـــشباب بـــني ( الـــيت تـــشهد ذروة اخلـــصوبة تراجـــع ملحـــوظ للخـــصوبة يف األعمـــار • 

 )العشرين والتاسعة والعشرين من العمر
 هي الظاهرة الدميغرافية اليت تثري القلق البالغ، سواء للدولة          واخلصوبة يف فترة املراهقة    - 

مـن  “ خطـر ”ففي حاالت معينة تفسَّر هذه الظـاهرة بأهنـا          . أو لدوائر معينة يف اجملتمع    
إذ ُينظــر إليهــا أساســا علــى أهنــا تعــبري ألشــد قطاعــات الــسكان   وجهــة نظــر اجملتمــع، 

 .حرمانا، وبالتايل فيه مولّد للفقر
 . يف املائة١٤٩، ارتفع معدل اخلصوبة إىل ٢٠٠٢  و١٩٦٣وفيما بني عامي  - 
وهبــذه الطريقــة فــإن الــسلوك اإلجنــايب للمراهقــات يغطــي علــى الفــروق املوجــودة بــني   - 

مريكا الالتينية فيجعلها، من حيث القـيم الـيت حتـددها هـذه             أوروغواي ومعظم بلدان أ   
 ). يف األلف٨٠(البلدان، أقرب إىل املعدل املتوسط هلذه البلدان 

والعنصر الثاين اجلدير بالذكر هـو التراجـع الثابـت لإلجنـاب يف فتـرات ذروة اخلـصوبة                   - 
لنـساء أبنـاءهن   ، أي الفترة الـيت تنجـب فيهـا معظـم ا    ) عاما من العمر ٢٩ إىل   ٢٠من  (

 .يف فترة اخلصوبة
ــرأة       -  ــسلوك اإلجنــايب للم ــى ال ــريات طــرأت عل ــة إىل تغ ــات املقدم ــشري البيان ــذه . وت وه

التحــوالت حتــدث خــصوصا يف فتــرة املراهقــة والــشباب بطريقــة ال تــؤثر يف متوســط    
 تكــشف عــن حتــوالت يف مراحــل تالعــدد اإلمجــايل لألبنــاء الــذين يولــدون، وإن كانــ

ــاءهن  الــدورة العم ــة الــيت تنجــب فيهــا األوروغويــات أبن ــة أخــرى فــإن  . ري ومــن ناحي
اإلجنــاب لــدى املراهقــات ســيكون هــو الــذي حيــول دون التراجــع الكــبري يف املعــدل      

_________________ 
ط كــل امـرأة يف جمموعـة افتراضـية مــن    املعـدل اإلمجـايل للخـصوبة هـو عــدد األبنـاء الـذين تنجبـهم يف املتوسـ         )٥٣( 

أن تنجب أبناءها يف فترة خصوبتها وفق معدالت اخلصوبة حسب العمـر للـسكان              ) أ: (النساء تفي بشرطني  
 .أال تكون قد تعرضت خلطر املوت منذ والدهتا وحىت انتهاء فترة خصوبتها) ب(موضوع الدراسة، و 

 . الاليت أجننب ابنا يف غضون فترة مرجعيةيعين معدل اخلصوبة حسب العمر نسبة النساء )٥٤( 



CEDAW/C/URY/7  
 

07-40891 95 
 

أمـورين، كاّريـل، فـاريال،      (ال  يـ اإلمجايل للخصوبة وبالتايل يـؤثر أكثـر يف تعاقـب األج          
٥٥()٢٠٠٦(. 

، تنفيــذ ٢٠٠٤ت، جيــدر بالــذكر، منــذ عــام  وفيمــا يتعلــق بتــدابري منــع محــل املراهقــا   - 
يف برنــامج الطفــل ) “النمــوذج املتكامــل ملنــع احلمــل املبكــر ” (٤-١املكــّون الفرعــي 

، مبـوارد مـن الـديون       )ة يف إطـار وزارة التنميـة االجتماعيـ        ،٢٠٠٥منـذ عـام     (واألسرة  
ى ويــشتمل املكــّون الفرعــي علــ. اخلارجيــة قــدمها مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة 

 :خطوط العمل التالية
 .لتثقيف واالتصال يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيةبرنامج للمعلومات وا • 
دورة مـن حلقـات     . تدريب املرّوجني الشبان على منع احلمل املبكر والصحة اإلجنابيـة          • 

 .مرّوجون مراهقون. العمل وأنشطة التبادل
ديــد ملــراهقني، مــن أجــل التوعيــة وحت دعــم الرعايــة املتخصــصة واملتميــزة للعمــل مــع ا   • 

 .استراتيجيات العمل مع املؤسسات العامة
صحة العامــة علــى الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وحتــسني      لــ تــدريب مــوظفي وزارة ا  • 

 .اجملاالت املتميزة  لرعاية املراهقني يف أقسام الصحة العامة
 .شاشة االجتماعيةدعم ومتابعة األمهات واآلباء املراهقني الذين يعانون اهل • 
وهـي اهليئـة الـيت تـشترك يف         ( قامت وزارة الصحة العامة      ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥ويف عامي    - 

 وباالشـتراك مـع برنـامج األسـرة،         برنامج املـراهقني  ، من خالل    )تنفيذ املكّون الفرعي  
بافتتاح مرافق لصحة املراهـق يف مقاطعـات معينـة مـن البلـد، هتـدف إىل تـوفري الرعايـة             

 . عاما١٩  أعوام و١٠واملتميزة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني املتكاملة 
ــوام     -  ــك جــرى، يف أع ــن أجــل ذل ــوظفني  ٢٠٠٦  و٢٠٠٥  و٢٠٠٤وم ــدريب امل ، ت

الفنــيني يف أقــسام وزارة الــصحة العامــة علــى الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، مــع التركيــز 
 من موظفي الـصحة     ٢٥٠ وُعقدت هذه الدورات لـ   . على منع احلمل يف فترة املراهقة     

اختـــصاصيون يف علـــم الـــنفس، ممرضـــات، قـــابالت، مرشـــدون  (مـــن غـــري األطبـــاء، 
_________________ 

. األمومة واألبوة لدى املراهقني يف الفئات الدنيا واملتوسطة يف مونتفيديو         ). ٢٠٠٦(أمورين، كاّريل، فاريال     )٥٥( 
مـــشروع . التناســـل البيولـــوجي واالجتمـــاعي لـــسكان أوروغـــواي ). منـــسق. (ورد يف لـــوبيس غـــوميس، أ
جامعــة اجلمهوريــة، وزارة الــصحة العامــة، املعهــد الــوطين  . دراســات نوعيــة. ١اجلنــسانية واألجيــال، اجمللــد 

. لإلحصاء، جملس مونتفيديو البلدي، مؤسسة املرأة والصحة يف أوروغواي، صندوق األمم املتحـدة للـسكان     
 .مونتفيديو
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) أمــراض النــساء، األســرة، األطفــال، طــب عــام   ( مــن األطبــاء ٢٥٠ و )اعيونمــاجت
 .)٥٦( ساعة لكل دورة٤٢بواقع 

ــرة ذاهتــا جــرى تــدريب   -   مــن الــشابات والــشبان علــى تــرويج الــشباب   ٢٥٠ويف الفت
 .)٥٧(اجلنسية واإلجنابيةللصحة 

 وزارة الــصحة العامــة، حتديــد - جــرى، يف إطــار برنــامج األســرة  ٢٠٠٤ومنــذ عــام  - 
خطــة للمتابعــة االجتماعيــة والتعليميــة لألمهــات واآلبــاء املــراهقني لتحقيــق األهــداف   

شـهر،  أإرجاء احلمل الثاين، احلث على الرضـاعة الطبيعيـة وحـدها طـوال سـتة                : التالية
الة الصحية يف فتـرة النفـاس، تعزيـز متابعـة احلالـة الـصحية للرضـيع، تـشجيع                   متابعة احل 

ــاة قائمــة علــى املــشاريع  ”إجيــاد  ، مــع احلــث علــى إدمــاج األم واألب يف اجملــال   “حي
 .التعليمي واالجتماعي وجمال العمل

 فـردا للمرافقـة االجتماعيـة والتعليميـة يـؤدون        ٥٠وبالنسبة إىل خط العمل هذا، هناك        - 
أو يف اجملـــاالت االجتماعيـــة األخـــرى خـــارج مركـــز /لـــهم يف الزيـــارات املرتليـــة وعم

وبعــد الــوالدة تــستقبل دور رعايــة الوالــدات يف مجيــع أحنــاء البلــد األمهــات   . الــصحة
ويستند االقتراح إىل املرافقـة طـوال   . املراهقات حيث ُيْدعون إىل االشتراك يف الربنامج  

قابالت، مرشـدات   ( مهنية   ٣٧اك يف الوقت الراهن     وهن. العام األول من عمر الرضيع    
يعملن يف وزارة الـصحة العامـة،       ) اجتماعيات، ممرضات، اختصاصيات يف علم النفس     

وفيمــا بــني تــشرين .  وزارة التنميــة االجتماعيــة- مهنيــة ميــوهلن برنــامج األســرة ١٥ و
مـــن ٢ ٥٠٠، مشـــل النـــشاط ٢٠٠٥ديـــسمرب / وكـــانون األول٢٠٠٤أكتـــوبر /األول

 .)٥٨(ملراهقنيا
 مرفقا لصحة املراهـق يف مقاطعـات مونتفيـديو    ١١ افتتح ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥ويف عامي    - 

 ).١(، ودوراسنو )١(، وسالتو )١(، وريفريا )١(، وأرتيغاس )٢(، وكانيلونس )٥(
وهذه املرافق اجلديدة تضاف إىل املستوصفات املخصصة ملختلف األمراض اليت تتـوىل             - 

 ٥  تـديرها وزارة الـصحة العامـة، و        ٤(وجـودة اآلن يف مونتفيـديو       رعاية املراهقني وامل  
_________________ 

ه احتـاد جامعـة   كان جهاز التدريب الذي اختري لعقد الدورات بناء على مناقصة عامة هو العرض الـذي قدمـ              )٥٦( 
 .اجلمهورية ومؤسسة املرأة والصحة يف أوروغواي

كــان جهــاز التــدريب الــذي اخــتري لعقــد الــدورات هــو منظمــة مبــادرة أمريكــا الالتينيــة، وهــي منظمــة غــري    )٥٧( 
 .حكومية اختري عرضها يف مناقصة عامة

الـــصحة يف . ماعيـــة والثقافيـــةميثـــاق احلقـــوق االقتـــصادية واالجت: معلومـــات مـــستقاة مـــن التقريـــر الـــوطين )٥٨( 
 .٢٠٠٦مونتفيديو، . أوروغواي
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).  تـديرمها أقـسام الـصحة يف جامعـة اجلمهوريـة           ٢ يديرها جملس مونتفيديو البلدي، و    
ويف إطــار هــذه املرافــق للرعايــة املتميــزة، ميكــن للمــراهقني واملراهقــات احلــصول علــى 

 .النساء والوالدةوسائل منع احلمل يف سياق استشارة يف جمال أمراض 
 

ــسية          ــصحة اجلنـ ــصلة بالـ ــسات واملتـ ــني املؤسـ ــشتركة بـ ــات املـ ــة واآلليـ ــربامج الوطنيـ الـ
 )٥٩(واإلجنابية

 الربامج  
قسم حتليال للربامج املوجودة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيـة يف إطـار             ليشمل هذا ا   

 :وهيوزارة الصحة العامة، 
 

 املديرية العامة   -وزارة الصحة العامة    (واجلنسانية  الربنامج الوطين لصحة املرأة      - ١  
 )للصحة البيئية

يضم هذا الربنامج جممـوع الـربامج ذات األولويـة التابعـة لـوزارة الـصحة العامـة والـيت                     - 
وقــد أنــشئ هــذا الربنــامج يف إطــار اإلدارة  . ختــتص هبــا املديريــة العامــة للــصحة البيئيــة 

 .٢٠٠٥احلالية يف عام 
.  نتاج عملية اإلقرار املؤسسي املتزايد بصحة املـرأة بنـهج جنـساين وحقـوقي              والربنامج - 

ــأثري املــؤمتر الــدويل      ــة يف وزارة الــصحة العامــة انطالقــا مــن ت وقــد نــشأت هــذه العملي
، والتأثري املستمر للمنظمـات النـسائية الـيت طالبـت بـإدراج          )١٩٩٤(للسكان والتنمية   

 .امةهذا الربنامج يف السياسات الصحية الع
محايــة ”و“ مكافحــة الفقــر املــدقع”ويتــراوح اإلطــار املفــاهيمي للــربامج الــسالفة بــني   - 

. )٦٠(“تنـازع يتـصل بالـصيغ واملفـاهيم       ”، مما يؤكد وجود     “الصحة اجلنسية واإلجنابية  
ــام  ــة عمــل       ٢٠٠٠ويف ع ــذت خط ــربامج ونف ــة هــذه ال ــصحة العام ــت وزارة ال  أوقف

ــة جديــدة مــن خــالل إدارة اخلــدمات الــصحية    أقــسام الــصحة للمــساعدة  - احلكومي
 .اخلارجية

_________________ 
 املــرأة مــن أجــل الدميقراطيــة -اللجنــة الوطنيــة للمتابعــة : اســتقيت املعلومــات املتعلقــة بــالربامج واآلليــات مــن )٥٩( 

). ٢٠٠٦(وأّرامبيــــده . وكيــــسادا، س. وأبراسينــــسكاس، ل. لــــوبيس غــــوميس، أ. واملــــساواة واملواطنــــة
 .مونتفيديو. عام من احلكم التقدمي. سات الصحة اجلنسية واإلجنابيةأوروغواي وسيا

 .املرجع السابق )٦٠( 
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 مع صياغة وتنفيذ برنـامج الـصحة      ٢٠٠١وجتسدت خطة العمل اجلديدة هذه يف عام         - 
 نتاجا لعمليـة لالّمركزيـة تقـوم علـى نقـل مـسؤوليات       ” الذي كان    )٦١(املتكاملة للمرأة 

 .)٦٢(“ األول يف املستوىختطيط وتنفيذ تدابري التعزيز والوقاية إىل جهات التأثري
 مراكز صحية للرعاية األوليـة تابعـة لـوزارة الـصحة العامـة،              ١٠ونفذ هذا الربنامج يف      - 

ــديو، و  ــع يف مونتفي ــدور حــول األم       ”وتق ــيت ت ــة ال ــيري املعاجلــة التقليدي ــى تغ تعمــل عل
 األم، من أجل استحداث منظور متكامل يعيـد حتديـد مكانـة    -والطفل ومعادلة املرأة    

فعة بصفتها من أصـحاب احلقـوق واملـساِهمة النـشطة يف الرعايـة الـصحية                 املنت -املرأة  
 .)٦٣(“الذاتية

وجعل الربنامج من النهج اجلنساين وتعزيز احلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة إطـارا مفاهيميـا                - 
لالضــطالع بأعمالــه، فكــان بــذلك أول برنــامج اســتطاع أن يكفــل للمــستفيدات مــن 

احلـصول اجملـاين املـستمر علـى     ) العاصمة على األقـل   يف  (خدمات وزارة الصحة العامة     
 .طائفة واسعة من وسائل منع احلمل املؤقتة

منـع احلمـل، واالكتـشاف      : ومن املكونات األساسية لربنامج الـصحة املتكاملـة للمـرأة          - 
املبكر للحمل والتحكم فيه، والوقاية مـن سـرطان الثـدي وعنـق الـرحم، والوقايـة مـن                   

االتصال اجلنسي ومعاجلتها، وتوعية وتدريب املهنـيني علـى التعامـل           األمراض املنقولة ب  
 .مع صحة املرأة من منظور جنساين، وتشكيل جمموعات نسائية

وكان وضع برنامج الصحة املتكاملة للمـرأة خطـوة يف سـبيل تـدعيم مـستوى الرعايـة                   - 
قـائم علـى    ال(األول، تشري إىل وجود صلة حمتملة بني جدول أعمـال الـصحة اإلجنابيـة               

القائم على منوذج للرعايـة الالمركزيـة ونقـل      (وإصالح نظام الصحة    ) منظور للحقوق 
 .)٦٤()مسؤوليات التعزيز والوقاية إىل جهات التأثري يف مستوى الرعاية األول

وكانت السوابق املؤسسية للربنامج الوطين لصحة املرأة واجلنسانية، الـذي بـدأ تنفيـذه               - 
د اإلدارة احلالية، هي الربامج الـيت جـرى بياهنـا بإجيـاز، والـيت            كما ذكر من قبل يف عه     

الـصحة  : ويتكـون هـذا الربنـامج مـن سـتة جمـاالت           . نها لوضـعه  مكان يتعني االنطالق    
اجلنسية واإلجنابيـة، والـصحة العقليـة، والعنـف القـائم علـى اجلـنس، وأحـوال الرجـل،                   

_________________ 
 )٢٠٠٥-٢٠٠١ )٦١. 
 .املرجع نفسه )٦٢( 
 .املرجع نفسه )٦٣( 
 .املرجع نفسه، املقدمة )٦٤( 
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ويـضم اإلطـار املفـاهيمي    . ستمرةوالسرطان واملرأة، واملساعدة يف البحـث واإلدارة املـ       
املــؤمتر الــدويل للــسكان ( عمــل مــؤمتري القــاهرة وبــيجني  املرجعــي للربنــامج منــهاجي

نـصاف  ويتخذ الربنامج من إ). ١٩٩٥رأة،  ، واملؤمتر العاملي املعين بامل    ١٩٩٤والتنمية،  
ــه    ــة ألعمال ــوق دعام ــسني ومنظــور احلق ــشاركة    . اجلن ــة م ــى أمهي ــامج عل ــشدد الربن وي

 .طنني والمركزية العملاملوا
هتيئـة الظـروف    ”:  فـإن األهـداف األساسـية هـي        جمال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      يف   - 

املناســبة للــصحة واحلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة الــيت تؤكــدها، وكفالــة حــصول اجلميــع 
وبــذلك نقتــرب مــن  . علــى رعايــة الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة وعلــى الثقافــة اجلنــسية  

ويـشمل  .  حياة جنـسية كاملـة تتـصف بالكرامـة والـسالمة واملـسؤولية             إعمال احلق يف  
ذلــك تعزيــز املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة، ودعــم صــحة ورفاهــة املــراهقني 

 .)٦٥(“واملواطنني واملواطنات يف مجيع مراحل وأحوال حياهتم
نـسية واإلجنابيـة   وفيما يتعلق بـاخلطوط الربناجميـة والتـدابري الـواردة يف جمـال الـصحة اجل                - 

 :فهي كما يلي
تنظيم املساعدة يف جمال منـع احلمـل والعقـم؛        ”:  التدابري الرئيسية  - برنامج منع احلمل   • 

ــسؤولتني          ــوة امل ــة واألب ــرة واألموم ــيم األس ــسية وتنظ ــصحة اجلن ــن ال ــة ع محــالت عام
  طائفـة واسـعة    ني واستمرار احلصول علـى    وحقوق االختيار فيما يتعلق باإلجناب؛ حتس     

من وسائل منع احلمل اآلمنة واجليدة النوعية؛ استفادة اجلميـع مـن بـرامج التعقـيم الـيت         
حتظى باملساعدة وزيادة إشراك الرجـل يف تنظـيم األسـرة؛ تكثيـف مـشاركة منظمـات                 

 .“اجملتمع املدين يف املساعدة على مراقبة تنفيذ األهداف املطروحة
حتــديث القواعــد املتعلقــة باملــساعدة يف ”: سية التــدابري الرئيــ- برنــامج األمومــة اآلمنــة • 

فتــرة احلمــل والــوالدة والنفــاس القليــل املخــاطر؛ وضــع قواعــد للعنايــة يف فتــرة احلمــل  
والوالدة والنفاس العايل املخاطر؛ العمل على الـصعيد الـوطين علـى إنـشاء جلـان معنيـة             

عزيـز شـبكات    بوفيات األمهات؛ تشجيع اإلشـراف املبكـر واملناسـب علـى احلوامـل بت             
 انقطـع   احلـوائض والـاليت   الدعم املخصصة هلّن؛ إعداد محـالت وبروتوكـوالت لرعايـة           

حيضهن؛ تشجيع مجيع جوانـب الرعايـة اإلنـسانية للـوالدة؛ تـدريب املـوظفني الفنـيني                 

_________________ 
 .٢٠٠٥مايو /وثيقة الربنامج الوطين لصحة املرأة واجلنسانية، وزارة الصحة العامة، أيار )٦٥( 
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وحتــديث معلومــاهتم يف اجلوانــب املتــصلة باحليــاة اجلنــسية واحلمــل والــوالدة والنفــاس   
 .)٦٦()وغري ذلك(“ واإلجهاض

ومن املهـام الـيت أدهتـا الـسلطات الـصحية يف إطـار الربنـامج تعمـيم اجلنـسانية يف مجيـع              - 
 .برامج وزارة الصحة العامة

 :)٦٧()٢٠٠٥(وفيما يلي أهم اإلجراءات املتخذة يف العام األول من اإلدارة  - 
و مــاي/ج الــوطين لــصحة املــرأة واجلنــسانية وطرحــه بــشكل عــام يف أيــار مإطــالق الربنــا • 

 ؛٢٠٠٥
 ؛)الوسائل املؤقتة(طرح قواعد منع احلمل بشكل عام  • 
 بدء عمل أمانة اللجنة الوطنية االستشارية للصحة اجلنسية واإلجنابية؛ • 
إناطة إدارة وتوزيع وسائل منع احلمل علـى مجيـع أقـسام وزارة الـصحة العامـة بـإدارة                    • 

 اخلدمات الصحية احلكومية؛
 ترض تنفيذ قانون املرافقة عند الوالدة يف هذه األقسام؛دراسة العوائق اليت تع • 
الشروع يف عملية إعادة صياغة قواعد الرعاية يف احلمل والوالدة والنفاس، من خـالل               • 

 مجع الفنيني يف خمتلف فروع الصحة؛
 .دلة للرعاية يف جمال العنف املرتيل واجلنسي يف أقسام الصحةوضع أ • 
نامج مبا يعترض تنفيذ قانون املرافقة عند الـوالدة مـن مـصاعب             وجتاوبا مع انشغال الرب    - 

ومقاومة، قـررت وزارة الـصحة العامـة ورئـيس اجلمهوريـة وجـوب تنفيـذ القـانون يف                   
ـــ    ــة يف البلـ ــة واخلاصــ ــسام العامــ ــع األقــ ــم  (د مجيــ ــوم رقــ ــؤرخ ٤٧/٢٠٠٦املرســ  املــ

اجلنـسانية  وينص هذا القانون علـى أن برنـامج صـحة املـرأة و            ). ٢٠٠٣مارس  /آذار ٦
ويف هـذا اإلطـار   . سيكون اهليئـة املنـوط هبـا تلقـي الـشكاوى مـن عـدم تطبيـق القـانون              

مــن أجــل صــحة جنــسية ”نظـم هــذا الربنــامج واملعهــد الــوطين للمــرأة احلملــة املــسماة  
ــأن  ــة ذات ش ــذي يكرســه       “وإجنابي ــانون واحلــق اجلديــد ال ــستهدف نــشر الق ، الــيت ت

 .وزع يف أحناء البلدالقانون، من خالل ملصقات وكتيبات ت

_________________ 
 ).٢٠٠٥مايو /أيار(يقة الربنامج الوطين لصحة املرأة واجلنسانية وث )٦٦( 
تقرير أعدته مديرية الربنامج يف الفريق املعين بـاحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة، يف إطـار أسـبوع حقـوق اإلنـسان                       )٦٧( 

 ).٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣(الذي نظمته األمم املتحدة 
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ــة قــد حــددت     -   اومــع ذلــك جيــدر باإلشــارة أن وزارة الــصحة العامــة ورئاســة اجلمهوري
طرائــق أخــرى تتــصل جبوانــب رعايــة الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة خــارج نطــاق إدارة    

العـدد  اجلريـدة الرمسيـة،      (٢٧١/٢٠٠٥وهناك يف هـذا الـشأن املرسـوم رقـم           . الربنامج
إعفـاء  ”، الـذي يـنص علـى        )٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٢٦ املؤرخ   ٥٦٢/٢٠٠٥

مجيع احلوامل من دفع الرسوم املخفضة ومن إجراء الفحوص اإلكلينيكيـة الـيت يوصـي         
ويـشمل املرسـوم    . “هبا الربوتوكول من أجـل املتابعـة املناسـبة للحمـل القليـل املخـاطر              

ألوىل والثلـث األخـري     حتليـل بيـاين كامـل للـدم يف االستـشارة ا           : جمانية الفحوص التالية  
من فترة احلمل، حتليل كامل للبول، سكر الدم يف املتابعة األوىل، حتليل الدم للكـشف               
عن مرض الزهري يف املتابعة األوىل والثلث األخـري مـن فتـرة احلمـل، حتليـل مكونـات              

ات، اســـتعمال ســـالـــدم وخطـــر اإلشـــعاع، التحليـــل املـــصلي للكـــشف عـــن داء املقوّ 
ــه  ــضّدات اللت ــات       املست ــرض املثقبي ــصلي للكــشف عــن م ــل امل ــاء، التحلي ــد ب اب الكب

 مــسوح ٣األمريكيــة، التحليــل املــصلي للكــشف عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية،  
بالتموجات فوق الـسمعية فيمـا يتعلـق بالتوليـد بواقـع مـسح واحـد كـل ثالثـة أشـهر،                      

 والثلـث مـن فتـرة       الكشف عن داء السكر يف فترة احلمل، حتليل البول يف الثلثني الثاين           
 .)٦٨(احلمل

 ويطبــق يف مجيــع أقــسام الــصحة  ٢٠٠٦فربايــر /وبــدأ ســريان هــذا املرســوم يف شــباط  
 .العامة واخلاصة يف البلد

 
ــة باالتــصال اجلنــسي   - ٢   ــامج الــوطين لألمــراض املنقول وزارة الــصحة (اإليــدز /الربن

 )٦٩() املديرية العامة للصحة البيئية-العامة 
اإليدز مجيع بـرامج وزارة     /ج الوطين لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي     يتضمن الربنام  - 

وسـيجري  .  ذات األولوية التابعة للمديريـة العامـة للـصحة البيئيـة           ١٤الصحة العامة الـ    
 .تسجيل مكونات الربنامج عند تغيري اختصاصاته يف نطاق هذه اإلدارة

عزيـز الـصحة والوقايـة مـن األمـراض          ويركز الربنامج يف إطاره املفاهيمي على سياسة ت        - 
تطبيق سياسـة   : واملبادئ التوجيهية هلذا الربنامج هي    . اإليدز/املنقولة باالتصال اجلنسي  

 نقـص املناعـة البـشرية       يف حالة اإلصابة بفريوس   حكومية تنطوي على الرعاية املتكاملة      
_________________ 

 كانون  ٢٦،  ٥٦٢/٢٠٠٥ اجلريدة الرمسية، العدد رقم      -) صحة العامة وزارة ال  (٢٧١/٢٠٠٥املرسوم رقم    )٦٨( 
 .٢٠٠٥ديسمرب /األول

) powerpointعـرض الربنـامج بطريقـة       (لتحليل هذا الربنامج جرت االستعانة باملعلومات اليت قدمتـها مديرتـه             )٦٩( 
 .واملعلومات املتوافرة يف موقع وزارة الصحة العامة على اإلنترنت
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ة لــصحة وغــريه مــن األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي؛ كفالــة الرعايــة املتكاملــ        
اإليــدز؛ وضــع قواعــد وإعــداد تــدخالت مــن منظــور يقــوم علــى   /املــصابني بــالفريوس

 .)٧٠(اجلنسانية واإلثنية والعمر والتنوع اجلنسي، مبا يكفل ممارسة حقوق اإلنسان
ى تــشجيع االشــتراك النــشط للــشبكات واملنظمــات غــري احلكوميــة ومجاعــات  واملتــوخ - 

وتنفيـذ اإلجـراءات، وكـذلك حتقيـق المركزيـة          اإليـدز يف تـصميم      /املصابني بـالفريوس  
 .)٧١(الربنامج حبيث ميتد إىل داخل البلد

ــة     -  ــا، وإن مل تتحـــدد مهـــل زمنيـ ــة للقيـــاس كميـ واألهـــداف احملـــددة يف الربنـــامج قابلـ
 :وهذه األهداف هي. لتحقيقها

 يف املائــة مــن احلوامــل حتــت اإلشــراف الفعــال وتلقّــيهن   ١٠٠ضــمان وضــع  - ١ 
ــض  ــالج املـ ــة    للعـ ــراض املنقولـ ــن األمـ ــهن مـ ــة ومعاجلتـ ــات الرجعيـ اد للفريوسـ

 .باالتصال اجلنسي إذا لزم األمر
وخفـض االنتقـال    )  يف املائة  ٠,٥أقل من   (القضاء على مرض الزهري اخللقي       - ٢ 

 . يف املائة٣سي لفريوس نقص املناعة البشرية إىل أقل من أالر
 .ص املناعة البشريةالتقليل إىل أدىن حد من اإلصابة بفريوس نق - ٣ 

بلوغ األهداف واملقاصد املقترحة، سيـضع الربنـامج اسـتراتيجية تـساعد علـى تعزيـز          لو - 
احلــصول علــى املعلومــات، والتثقيــف يف جمــال تعزيــز الــصحة، والوقايــة مــن األمــراض  

 وتـشجيع   اإليـدز؛ وتيـسري احلـصول علـى العـازل الـذكري؛           /املنقولة باالتصال اجلنسي  
 نقـص املناعـة      غري املنطوية على متييز ضد األشخاص املصابني بفـريوس         الرعاية الصحية 

البــشرية؛ وتــسهيل احلــصول علــى تــشخيص للفــريوس ملــن يطلبــه؛ ووضــع اســتراتيجية 
للحد من املخاطر واألضرار الـيت تـصيب مـستخدمي املخـدرات عنـدما يعجـزون عـن                  

ــة تــشخيص وعــالج األمــ    ــة اإلقــالع أو يرغبــون يف ذلــك؛ وتنظــيم ومراقب راض املنقول
 .اإليدز والوقاية منها/باالتصال اجلنسي

 :واألهداف احملددة املقترحة هي - 
 .منع انتقال املرض من األم إىل االبن أو االبنة • 

_________________ 
 )٧٠( www.msp.gub.uy. 
 .املرجع نفسه )٧١( 
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تشجيع اإلبالغ اإلجباري عن الزهري اخللقي وفريوس نقص املناعة البشرية والتـهاب             • 
 . البلدالكبد باء وجيم والتنبيه إىل ذلك يف مجيع أحناء

 .وضع بروتوكول وطين. احلث على ترشيد العالج • 
اإليدز بنهج يقوم علـى     /احلث على توسيع وتعميق التدابري املنسقة للوقاية من الفريوس         • 

 .اجلنسانية واإلثنية وحقوق اإلنسان واحترام التعدد اجلنسي
 . ناإليدز وتوفري الرعاية والعالج يف السجو/ضمان الوقاية من الفريوس • 
تــشجيع وإجــراء دراســات عــن املمارســات اخلطــرة للــسكان الــضعاف تــساعد علــى      • 

 .تصميم استراتيجيات للتدخل تقوم على االستهداف
البيــع، التوزيــع، االســتخدام،   : احلــث علــى إجــراء دراســة لــسوق العــازل الــذكري       • 

 .املعوقات، الطلبات غري امللباة
تـشكيل شـبكات علـى      .  املـصابني بـالفريوس    تدعيم املنظمات غري احلكومية ومجاعات     • 

 .مستوى البلد واملقاطعات
 .املسامهة يف تعزيز برنامج التربية اجلنسية يف النظام التعليمي النظامي • 
 .تعزيز تنفيذ إجراءات للوقاية من الفريوس يف حميط العمل • 
 . لإليدزالتدابري ذات األثر فيما يتصل باليوم الوطين والدويل • 
سهام يف إثـارة وعـي املـواطنني واالشـتراك بنـشاط يف األحيـاء املختلفـة انطالقـا مـن                     اإل • 

 .حتقيق الالمركزية العامة حلكومات املقاطعات
، مندوبـة وزارة الـصحة   ٢٠٠٥نـوفمرب  /ومديرة الربنامج هي أيضا، منذ تـشرين الثـاين        - 

ي لألطفــال االســتغالل اجلنــسي التجــاري وغــري التجــار ”العامــة لــدى جلنــة مكافحــة  
، الــيت يرأســها معهــد أوروغــواي للطفــل واملراهــق وتــضم    “واملــراهقني مــن اجلنــسني 

 الداخليــة، والــسياحة والرياضــة، والتعلــيم والثقافــة، واإلدارة الوطنيــة للتعلــيم   اتوزار
العام، وجملس اإلدارة املركزي للتعليم، ومكتـب التخطـيط وامليزانيـة، واملنظمـات غـري               

 . الدولية العاملة يف هذا اجملالاحلكومية والوكاالت
فريـق اإليـدز والعمـل      : وجرى احلث على تكوين أفرقة عاملة تعاجل موضوعات حمددة         - 

وضم وزارة العمل والضمان االجتماعي، وغرفة الصناعة، وغرفـة التجـارة، وجامعـة             (
ــات       ــة املــشتركة بــني النقاب ــة العام ــضمان االجتمــاعي، واهليئ ــة، ومــصرف ال اجلمهوري

ــ ــة   -ال للعم ــصحة العام ــال، ووزارة ال ــوطين للعم ــؤمتر ال ــة الطــورئ   ) امل ــق حال ؛ وفري
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ويـضم وزارة الداخليـة، ووزارة الـصحة العامـة، ومعهـد الطـب              (الصحية يف السجون    
 ).الشرعي

ــيت ســتعاجل         -  ــد، ال ــى صــعيد البل ــسيق عل ــة التن ــضم آلي ــامج ي ــذكر أخــريا أن الربن ــا ي ومم
 .ا الفصلبالتحليل الدقيق يف جزء آخر من هذ

ولألهــداف واألغــراض واألنــشطة املقترحــة مــستويات شــىت مــن التطــور والدقــة فيمــا    - 
يتصل بالنتائج املنشودة، وهـي ليـست مترابطـة دائمـا، ممـا سـيثري مـصاعب عنـد تقيـيم                     

ومل تتـسّن   . وتعمل اخلطة االستراتيجية للربنامج علـى وجـود مؤشـرات للتقيـيم           . أثرها
 .عدم اكتماهلا وقت املقابلةمعرفة املؤشرات املخططة ل

وفيما يتعلق مبشاركة السكان املقصودين، تتضح ضرورة إدماجهم يف صـياغة التـدابري              - 
وهــذا التــشديد علــى هــذه النقطــة جــرى يف املقابلــة الــيت أجريــت . وتنفيــذها وتقييمهــا

ملديرة الربنامج الـيت ركـزت علـى إجيـاد آليـات للتنـسيق شـهريا مـع الـشبكات األربـع                      
. اإليـدز /اهنة اليت تضم املنظمات العاملة مع املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية     الر

والواقع أن هذا الربنامج هو الوحيد بني الربامج املشمولة بالتحليل الـذي يـضم آليـات                
حمددة للمـشاركة والتـشاور والتنظـيم مـع املـصابني بـالفريوس واملنظمـات االجتماعيـة                 

 .ء السكاناليت تعاجل احتياجات هؤال
أما عن نطاق هذا الربنامج فإنه يشمل البلد بأسره، وينص صراحة يف خطوطـه العامـة                 

 .على ضرورة احلث على حتقيق المركزيته واالنتقال به داخل البلد
 

 آليات الصحة اجلنسية واإلجنابية  
يـــرد فيمـــا يلـــي بيـــان اآلليـــتني القـــائمتني يف البلـــد واملتـــصلتني بالـــصحة اجلنـــسية           - 

 :وتقع هاتان اآلليتان يف نطاق وزارة الصحة العامة، ومها.اإلجنابيةو
 .اللجنة الوطنية االستشارية للصحة اجلنسية واإلجنابية - ١ 
آلية التنسيق على صعيد البلد ملشروع صندوق األمم املتحدة العاملي ملكافحـة              - ٢ 

 .اإليدز والسل واملالريا
 

 صحة اجلنسية واإلجنابيةاللجنة الوطنية االستشارية لل - ١  
اجتمــاع  ) أوروغــواي (، عقــد يف بونتــا دل إســته   ٢٠٠٣ديــسمرب  /يف كــانون األول - 

وزراء الصحة يف السوق املشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب وشـيلي، واتفـق فيـه علـى               
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تشكيل اللجنة احلكومية الدولية لتعزيز الـسياسية املتكاملـة للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               
 .)٧٢( السوق املشتركة والدول املرتبطة هبايف منطقة

وجاء يف االتفاق أن اإلطار املرجعـي هـو املـضامني املنبثقـة عـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل                      - 
، وبرنـامج  )١٩٧٩(، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة       )١٩٩٠(

 ).١٩٩٤القاهرة، (عمل املؤمتر الدويل الثالث للسكان والتنمية 
 :فيما يلي مهام اللجنة احلكومية الدوليةو - 

يــة يف منطقــة الــسوق  بتعزيــز وضــع سياســة متكاملــة للــصحة اجلنــسية واإلجنا   )أ(” 
املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، مع رفع اقتراح إىل اجتمـاع وزراء الـصحة      

 .للنظر واالعتماد
ــني اجلهــات احل       )ب(  ــا ب ــدابري جيــري تنظيمه ــود لوضــع ت ــصى اجله ــذل أق ــة ب كومي

 .الوطنية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدولية
 .تعزيز ووضع استراتيجيات لتبادل اخلربات واملعلومات والتكنولوجيات )ج( 
 .تعزيز وضع آليات مشتركة إلدارة وتدعيم الربامج الوطنية )د( 
ز دعم تدابري تثقيفية وبرامج إعالمية موضـوعة للجمهـور العـام وإنـشاء وتعزيـ               )هـ( 

 .اللجان الصحية يف املناطق احلدودية
دراسة إمكانية ترتيب أنشطة حمددة للتعاون التقين مع األجهزة الدوليـة املعنيـة         )و( 

 .)٧٣(“باملوضوع
وتنبثق هذه اللجنة احلكومية الدولية يف سياق إقليمي للتداول بشأن مـا حتققـه البلـدان                 - 

ة أعــوام علــى املــؤمتر الــدويل  مــن تقــدم ومــا تواجهــه مــن حتــديات بعــد انقــضاء عــشر  
وكان هذا املؤمتر مبثابة حتّول يف النموذج، إذ وضع الصحة اجلنـسية            . للسكان والتنمية 

واإلجنابية يف قلـب الـسياسات الـسكانية بنـهج يقـوم علـى احلقـوق واجلنـسانية يف ظـل              
 .توافق آراء دويل

قـة بـشأن جـدوي      ، تـداولت بلـدان املنط     ٢٠٠٤يونيـه   /مارس حـىت حزيـران    /ومن آذار  - 
 .)٧٤(املؤمتر والتحديات اليت أثارها

_________________ 
الــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب، االجتمــاع اخلــامس عــشر لــوزراء الــصحة يف الــسوق املــشتركة   )٧٢( 

 .١٣/٢٠٠٣لبلدان املخروط اجلنويب وشيلي، االتفاق رقم 
 .املرجع السابق )٧٣( 
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ويف هــذا الــسياق كــان تــشكيل اللجنــة احلكوميــة الدوليــة يف ســياق الــسوق املــشتركة  - 
لبلدان املخروط اجلنـويب مبثابـة أداة بالغـة األمهيـة للتركيـز علـى التـصديق علـى سـالمة                     

 .املؤمتر على الصعيد اإلقليمي
ى تنفيذ مهام هذه اللجنة إنشاء اللجنة الوطنيـة االستـشارية     وعلى الصعيد الوطين اقتض    - 

 : لتحقيق األهداف التالية)٧٥(للصحة اجلنسية واإلجنابية
 .حتليل مهام اللجنة احلكومية الدولية )أ( 
 .حتديد خطوط العمل الالزمة لتنفيذ مهام اللجنة احلكومية الدولية )ب( 
اجلنـسية واإلجنابيـة الـيت ستعـضدها        وضع التعاريف املتصلة بسياسات الـصحة        )ج( 

 .دولة أوروغواي يف شىت احملافل ومؤمترات القمة الوطنية واإلقليمية والدولية
وحيدد األمر الوزاري املنشئ للجنة الوطنيـة االستـشارية املؤسـسات الـيت تـضمها هـذه             - 

م  لعـا  ٥٦٥  و ٤٩٥ بـاألمرين رقـم      ٢٠٠٥وقد ُعّدل هذا األمر جزئيا يف عام        . اللجنة
٢٠٠٥. 

ومبقتضى هذين األمرين اجلديدين، أصبحت اللجنة اآلن تـضم ممـثلني للمديريـة العامـة                - 
، واملعهـد الـوطين     )وزارة الـصحة العامـة    (للصحة وإدارة اخلـدمات الـصحية احلكوميـة         

، واملــؤمتر الــوطين للمــوردين، وأمانــة املــرأة وشــعبة )وزارة التنميــة االجتماعيــة(للمــرأة 
، ومؤسـسة املـرأة والـصحة يف أوروغـواي، واللجنـة        )نتفيديو البلدي جملس مو (الصحة  

 املرأة من أجل الدميقراطيـة واملـساواة واملواطنـة، ونقابـة أوروغـواي              -الوطنية للمتابعة   
الطبية، ومجعية أوروغواي ألمراض النساء، ومجعية أوروغواي للتوليـد، وكليـة الطـب             

، وجلنــة اإلنــصاف  )ة اجلمهوريــةجامعــ(، وكليــة علــم الــنفس   )جامعــة اجلمهوريــة (
واجلنسانية يف الربملان، واجملموعة النسائية يف جملـسي الربملـان، وجلنـة الـسكان والتنميـة                

 .واإلدماج يف جملس الشيوخ
اشتراك وكاالت األمم املتحـدة يف اجتماعـات اللجنـة املـشار            ”ونص األمر أيضا على      - 

دة للسكان ومنظمة الـصحة للبلـدان      وهذه الوكاالت هي صندوق األمم املتح     . “إليها
 .األمريكية، ويكون اشتراكها بصفة مراقب

_________________ 
نيـة ومنطقــة البحــر الكــارييب لتنــاول جــدول  عقـدت الــدورتان االســتثنائيتان للجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتي  )٧٤( 

يونيـه  / ويف سان خوان ده بويرتو ريكو يف حزيران        ٢٠٠٤مارس  /األعمال هذا يف سنتياغو ده شيلي يف آذار       
٢٠٠٤. 

 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٤ لوزارة الصحة العامة املؤرخ ١٤٧األمر رقم  )٧٥( 
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 على أن يناط تنسيق اللجنة وأمانتـها بالربنـامج الـوطين لـصحة          ٤٩٥وينص األمر رقم     - 
 .املرأة واجلنسانية، التابع للمديرية العامة للصحة البيئية يف وزارة الصحة العامة

غـري احلكوميـة الـيت      وسعا للجهات الفاعلة احلكومية     ويعكس تشكيل اللجنة ملمحا وا     - 
وهـذا  . تؤدي مجيعا دورا أساسيا يف جدول أعمال الصحة اجلنسية واإلجنابيـة يف البلـد             

التنوع عامل مهم إلجياد االتفاقـات وتوافقـات اآلراء الالزمـة لقيامهـا بـدورها املوكـل             
 .إليها يف توفري املشورة للسلطة الصحية

 أن اللجنة الوطنية االستشارية للصحة اجلنسية واإلجنابيـة كانـت رائـدة             وجدير بالذكر  - 
يف ضــم منظمــات اجملتمــع املــدين إىل عــضويتها، مقارنــة مبنظمــات البلــدان األخــرى يف 

 .)٧٦(السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب
ــها     -  ــة اإلطــار املفــاهيمي لعمل ــا كانــت ال . ومل حيــدد األمــر املنــشئ هلــذه اللجن ــة ومل لجن

الوطنية االستشارية قد أنشئت بنـاء علـى طلـب اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لالضـطالع                  
مبهامها، فإنه يفترض أن تتقاسم اللجنة الوطنية االستشارية واللجنـة احلكوميـة الدوليـة              

 .اإلطار املرجعي الذي حددته اللجنة احلكومية الدولية
ــة الوط    -  ــر اللجن ــي يف توصــيات تقري ــا يل ــد ورد م ــسية   وق ــصحة اجلن ــشارية لل ــة االست ني

 :٢٠٠٤ديسمرب /أبريل إىل كانون األول/واإلجنابية عن الفترة من نيسان
وضع خطة وطنية للصحة اجلنـسية واإلجنابيـة تتـيح اإلدمـاج التـام للخـدمات املتكاملـة             - 

 .يف نظام الصحة
ــي ومــدّ        -  ــاع العــام الفرع ــسية واإلجنابيــة يف القط ــد سياســات الــصحة اجلن ها إىل توحي

 .القطاع اخلاص الفرعي
اآلليـة الوحيـدة املـشتركة بـني        ”وخلص التقرير إىل أن اللجنة الوطنية االستشارية هـي           - 

املؤســسات للتعــاون والعمــل املــشترك بــني اهليئــات احلكوميــة واألكادمييــة ومنظمــات    
اجملتمــع املــدين يف جمــال الــسياسات العامــة للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة مــن منظــور          

تكامــل، وهــي ســاحة لتنظــيم وحتديــد اإلجــراءات املــشتركة لتحقيــق التقــدم يف جمــال م
ق يف أوروغواي ويف منطقة السوق املـشتركة لبلـدان          والصحة اجلنسية واإلجنابية واحلق   

 .“املخروط اجلنويب

_________________ 
أبريــل إىل كــانون /تقريــر الفتــرة مــن نيــسان (جنابيــة تقريــر اللجنــة الوطنيــة االستــشارية للــصحة اجلنــسية واإل  )٧٦( 

 ).٢٠٠٤ديسمرب /األول
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.  توقــف عمــل اللجنــة٢٠٠٥يوليــه / ومتــوز٢٠٠٤ديــسمرب /وفيمــا بــني كــانون األول - 
ع تغيري اإلدارة، وكان من الـضروري تـشجيع منظمـات اجملتمـع             وتزامن هذا التوقف م   

وكـان  . املدين على اختاذ تدابري شىت حىت يتسىن للحكومة اجلديدة مواصلة عمل اآللية           
، ودأبت علـى    ٢٠٠٥يوليه  /من نتيجة هذا اجملهود أن عادت اللجنة إىل العمل يف متوز          

 .)٧٧(عقد اجتماعات نصف شهرية حىت هذه اللحظة
 ُعقــــدت أول دورة يف   ،)٧٨(د اعتمــــاد الــــسلطات الــــصحية الراهنــــة للجنــــة     وبعــــ  - 

، حبـضور الـسيدة وزيـرة الـصحة العامـة، واألمـني املـساعد               )٧٩(٢٠٠٥يوليـه   /متوز ١١
 .للمديرية العامة للصحة ومديرها

ويف حـاالت أخـرى     . وحددت اللجنة عددا من أعـضائها لوضـع التقـارير ذات الـصلة             - 
 وفــود أو جلــان وزاريــة أخــرى تعــاجل جوانــب حمــددة مــن حــضرت اجتماعــات اللجنــة

 .الصحة اجلنسية واإلجنابية، سواء بطلب من اللجنة أو من واضعي التقارير
، ويف هذا اللقـاء     ٢٠٠٥أكتوبر  /والتقت اللجنة بوزيرة الصحة العامة يف تشرين األول        - 

 يف البلـد؛    القلـق إزاء واقـع اإلجهـاض غـري اآلمـن          : طرحت ثالث مـسائل ذات أولويـة      
األم مـن اإلجهـاض الـذي        املنشئ للقواعد الصحية لسبل محاية       ٣٦٩ونشر األمر رقم    

جيــري يف ظــروف تتــسم بــاخلطر؛ ووجــود وحــدة مكافحــة اإلجهــاض غــري القــانوين     
ودأبت اللجنـة علـى االجتمـاع بأعـضاء هـذه الوحـدة        . )٨١)(٨٠(ومهامها ونطاق عملها  
 .قبل االلتقاء بالوزيرة

مل يتـسنَّ   ”وثيقة اليت وضعها فريق عامل تابع للجنة الوطنية االستشارية أنه           وورد يف ال   - 
وحـدة مكافحـة اإلجهـاض غـري     ’احلصول علـى معلومـات عـن احلـاالت الـيت عاجلتـها        

_________________ 
 .عقدت اللجنة، عالوة على دوراهتا العادية، بعض الدورات االستثنائية ملعاجلة مسائل حمددة )٧٧( 
 ).وزارة الصحة العامة (٢٠٠٥يونيه / املؤرخان حزيران٥٦٥ و٤٩٥األمران رقم  )٧٨( 
 ).األمم املتحدة(ن اليوم العاملي للسكا )٧٩( 
 .١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٤أنشئت وحدة مكافحة اإلجهاض غري القانوين بقرار وزاري مؤرخ  )٨٠( 
ــة     )٨١(  ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــشارية لل ــة االست ــة الوطني ــات    . اللجن ــات األمه ــين بوفي ــل املع ــق العام ــر الفري . تقري

). اللجنــة(زارة الــصحة العامــة علــى وثيقــة إنــشاء مل يتــسّن العثــور يف حمفوظــات و”. ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول
 ويف الئحتها   ١٩٩١يتسنَّ إال احلصول على تسجيل يف أحد حماضر املديرية العامة للصحة البيئية يف عام                ومل

يف عهـد وزارة الـدكتور السـالفيا، وفيـه تتحـدد            ) ٥/٩١األمر رقم    (١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ٢٥املؤرخة  
 .“ت اإلجهاض ألسباب عالجيةطرائق التصرف يف حاال
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وال عــن املعــايري الــيت أخــذت هبــا يف التوصــية أو عــدم التوصــية بإســقاط         ‘ القــانوين
 .)٨٢(“احلمل

 تـشرين   ١٧ املـؤرخ    ٨٩٠األمر رقم   (بقرار وزاري   أكتوبر أنشئت   /ويف تشرين األول   - 
، وأصـبحت وحـدة     اللجنة االستشارية املعنية بإسقاط احلمل    ) ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

وتــضم هــذه اللجنــة اثــنني مــن . مكافحــة اإلجهــاض غــري القــانوين غــري ذات موضــوع
ومل يــنص األمــر إال علــى حــل الوحــدة  . )٨٤( وثالثــة أعــضاء جــدد)٨٣(أعــضاء الوحــدة

قة وتــشكيل اللجنــة اجلديــدة، دون حتديــد ملهامهــا أو نطــاق عملــها أو إطــار        الــساب
 .تدخلها

ــشرين      -  ــهر تـ ــة شـ ــسية واإلجنابيـ ــشارية للـــصحة اجلنـ ــة االستـ ــة الوطنيـ ــددت اللجنـ وحـ
 موعـدا لعقـد دورة اسـتثنائية لتحديـد العناصـر األساسـية للعمـل                ٢٠٠٥نـوفمرب   /الثاين

، وحتديــد مهامهــا بوضــوح، وحتديــد  )وبــصفة خاصــة إعــداد واعتمــاد نظــام داخلــي  (
وفيمــا يتعلــق بالعمــل، حــددت اللجنــة وناقــشت واعتمــدت . ٢٠٠٦األولويــات لعــام 

 .٢٠٠٦مارس / وآذار٢٠٠٥نوفمرب /نظام العمل فيما بني تشرين الثاين
واتفقت اللجنة علـى أمهيـة الطـرح العلـين لقواعـد الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، الفـصل            - 

 وبعثت برسالة إىل وزيرة الـصحة توصـي فيهـا هبـذا الطـرح، وهـو                 اخلاص مبنع احلمل،  
ت اللجنــة علـى ضـرورة قيــام وزارة   واتفقـ . نـوفمرب /ا يف تــشرين الثـاين مـا حـدث أخـري   

الـصحة العامـة بوضــع اسـتراتيجية لنـشر هــذه القواعـد علـى نطــاق واسـع، فـضال عــن         
طبقـة يف البلـد، تعزيـزا       مجيع القواعد ذات الصلة مبكونات الصحة اجلنسية واإلجنابية امل        

 .لتطبيقها الفعلي يف نظام الصحة بأسره
 

آلية التنسيق على صعيد البلد ملشروع صـندوق األمـم املتحـدة العـاملي ملكافحـة                 - ٢  
 اإليدز والسل واملالريا

، دعا الربنـامج الـوطين لألمـراض املنقولـة     ٢٠٠٥أبريل  /مارس ونيسان /يف شهري آذار   - 
يـــدز ومكتـــب التخطـــيط وامليزانيـــة التـــابع لرئاســـة اجلمهوريـــة اإل/باالتـــصال اجلنـــسي

ىل إجيــاد حمفــل ملناقــشة   إاملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة واألكادمييــة والدينيــة      
_________________ 

 .املرجع نفسه )٨٢( 
 .إنريكه أريتسو. أليخاندرو بوتسولو ود. مها د )٨٣( 
خــرياردو . بــرمين ده موســيو، واحملــامي إينــيس باوســريو، ود. د: نــص املرســوم علــى أن األعــضاء اجلــدد هــم )٨٤( 

 .خيامربونو
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مــشروع البلــد اخلــاص باإليــدز، املقــرر تقدميــه إىل الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز   
 ةثـف لـشىت أجهـزة الدولـ       واتسمت االجتماعات حبـضور مك    . والسل واملالريا لتمويله  

ــة   ــشة جوانــب   . ومنظمــات اجملتمــع واملنظمــات األكادميي ــة ملناق ــة عامل وتــشكلت أفرق
ــة القــصرية واملكثفــة إىل   . حمــددة مــن املــشروع والتقــدم بتوصــيات   وأدت هــذه العملي

الـذي قدمتـه أوروغـواي إىل الـصندوق     “ مشروع اإليـدز، فرصـة أم اسـتبعاد؟     ”وضع  
 .٢٠٠٥ يونيه/العاملي يف حزيران

أو إنـشاء آليـة للتنـسيق علـى         /ويشترط الـصندوق العـاملي، لقبـول االلتمـاس، وجـود و            - 
وقـد ورد   . مـايو / أيار ٣١صعيد البلد، وهي اآللية اليت أنشئت رمسيا يف أوروغواي يف           

 :يف مشروع البلد الذي وضعته أوروغواي أن آلية التنسيق على صعيد البلد
 علـى   ٢٠١٠-٢٠٠٥وع أوروغـواي    هي اهليئة اليت اقترحت مـشر     ”   

وبالتـايل  . اجلولة اخلامسة للـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا             
فهي اهليئة املناظرة للصندوق العاملي يف صـياغة ومتابعـة ورصـد وتقيـيم تنفيـذ                

ــصندوق   ــده ال ــشروع إذا اعتم ــراح فتتقاســم     . امل ــذا االقت ــا تتجــاوز ه ــري أهن غ
 . احلكومية واخلاصة الرامية إىل الوقاية من اإليدزاملسؤولية يف املبادرات

وآليــة أوروغــواي للتنــسيق علــى صــعيد البلــد هــي فريــق يتــألف مــن      
ممثلني رفيعي املستوى للحكومة واملنظمات املنخرطة يف مكافحة اإليدز، الـيت      
تتمثــل مهمتــها يف تنــسيق العمــل املــشترك يف جمــال الوقايــة مــن الوبــاء وتــوفري  

 .)٨٥(“ احلاالت املرتبطة هبذا اخلطرالرعاية يف
 علـى أن تتـألف اللجنـة التنفيذيـة آلليـة التنـسيق علـى صــعيد        )٨٦(وتـنص وثيقـة اإلنـشاء    - 

البلد من عضو أصلي وآخر احتياطي من كل هيئة، وأن يرأسها وكيـل وزارة الـصحة           
 مكتـب التخطـيط   : واملنظمات املشاركة هي  . العامة ورئيس الصندوق الوطين للموارد    

ــة،     ــة االجتماعيـ ــة، ووزارة التنميـ ــة، ووزارة الـــصحة العامـ ــة، ووزارة الداخليـ وامليزانيـ
ووزارة العالقات اخلارجية، وجلان الصحة يف الربملان، واإلدارة الوطنية للتعلـيم العـام،             

ريوس نقـص املناعـة البـشرية،       فـ اإليـدز، واملـصابون ب    /وشبكة املنظمـات غـري احلكوميـة      
رنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،      اليونيسيف وب : مة األمم املتحدة  ظووالكنائس، وهيئتا من  

وجامعــة اجلمهوريــة، وقطــاع األعمــال العــام، واهليئــة العامــة املــشتركة بــني النقابــات    
_________________ 

 )٨٥( www.presidencia.gub.uy .              مشروع اإليدز، فرصة أم استبعاد؟ االقتـراح الـذي قدمتـه أوروغـواي إىل اجلولـة
 .اخلامسة للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

 )٨٦( www.presidencia.gub.uy.  
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وتـشري قائمـة املنظمـات واملؤسـسات املـشاركة إىل           .  املـؤمتر الـوطين للعمـال      -للعمال  
ان مــن ســلطات الدولــة الــثالث  تنــوع عــضويتها، حيــث تــشكل حمفــال متثَّــل فيــه اثنتــ   

، واجملالس، واهليئة الالمركزيـة للتعلـيم، وجامعـة      )السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية   (
املنظمـات املعنيـة باإليـدز،      : اجلمهورية، واجملتمع املدين من خالل شىت اجلهات الفاعلة       

ــالفريوس  ــصابني بـ ــات املـ ــسائية /ومجاعـ ــات النـ ــدز، واملنظمـ ــات العمـــ ،اإليـ ال،  ونقابـ
صـندوق األمـم    (والكنائس، والقطاع اخلـاص، عـالوة علـى مـشاركة اهليئـات الدوليـة               

 ).املتحدة للسكان، منظمة الصحة للبلدان األمريكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ويف النهاية مل ينظر الصندوق العاملي يف املشروع الذي أعدته أوروغواي، على الـرغم               - 

وأوروغـواي ليـست مـن البلـدان        .  اليت أجرهتا القيادات الوزاريـة     من املداوالت املبدئية  
املرشحة لالنتخاب يف الصندوق العاملي، وكان ذلك أول عقبـة يـتعني التغلـب عليهـا،                

وعلى كل حال فـإن املـساعي ال تـزال ُتبـذل     . وهو ما مل يكن ميسورا يف هذه املناسبة    
 .ادمة للصندوق العامليحىت يتسىن النظر يف مشروع أوروغواي يف اجلولة الق

ــزال تعمــل مبــشاركة تامــة مــن         -  ــد ال ت ــسيق علــى صــعيد البل ــة التن ــإن آلي ومــع ذلــك ف
 .أعضائها، على الرغم من أهنا أنشئت لتقدمي هذا املشروع

إن وجود وعمل آلية التنسيق هذه مها مبثابة تقدم كبري للبلد، مما سيساعد على تنظـيم                 - 
دد انطالقــا مــن برنــامج وزارة الــصحة العامــة الــوطين التــدخالت اجلاريــة يف هــذا الــص

ــسي   ــصال اجلنـ ــة باالتـ ــراض املنقولـ ــات    /لألمـ ــائر القطاعـ ــع سـ ــتراك مـ ــدز، باالشـ اإليـ
ــضال عــن منظمــات ومجاعــات        ــال، ف ــات العم ــوزارات، والقطــاع اخلــاص، ونقاب وال

 .اجملتمع املدين املعنية باإليدز
 

 ١٣املادة   
ري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف              تتخذ الدول األطراف مجيـع التـداب       

اجملــاالت األخــرى للحيــاة االقتــصادية واالجتماعيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس تــساوي 
 :الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما

 احلق يف االستحقاقات األسرية؛ )أ( 
من احلق يف احلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية وغري ذلك           )ب( 

 أشكال االئتمان املايل؛
ــع      )ج(  ــة واأللعــاب الرياضــية ويف مجي ــشطة التروحيي احلــق يف االشــتراك يف األن

 .جوانب احلياة الثقافية
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ضــد املــرأة، ومــع ذلــك فــإن األعــراف والعــادات ال يوجــد يف هــذا اجملــال تــشريع ميّيــز  - 
 .املضمارعلى أنه مل تسجَّل أي مشاكل يف هذا . ميكن أن ختلق هذا التمييز

 احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية  
 أنشأت املنظمة الوطنية لكرة قدم األطفال، اليت تعمل يف كنـف وزارة             ٢٠٠٥يف عام    - 

السياحة والرياضة وتنظم كرة قـدم األطفـال، إدارة شـؤون الطفـالت، واسـتتبع ذلـك                 
لطفـالت باالنـضمام إىل     ل ال يـسمح إال      وحـىت اآلن  . تشكيل نواٍد لكرة قدم الطفـالت     

 .فرق الذكور
ة، التابعة لوزارة السياحة والرياضة واليت تشرف علـى أكثـر           ضإن املديرية الوطنية للريا    - 

 مركـز رياضـي حملـي يف مجيـع أحنـاء البلـد، لـيس لـديها بـرامج معينـة لتعزيـز                ١٠٠من  
 .نشطة التروحييةأو األ/أو ممارسة املرأة للتربية البدنية والرياضة و/و

 
 ١٤املادة   

تضع الدول األطراف يف اعتبارهـا املـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة الريفيـة،                   - ١
واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف تأمني أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلك عملـها يف                

ان تطبيـق أحكـام هـذه    قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضم           
 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     - ٢
املنــاطق الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة  

 :ه خاص احلق يفالريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوج
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛ )أ( 
نيل تسهيالت العناية الصحية املالئمـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات والنـصائح                )ب( 

 واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج( 
مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسـي، مبـا يف           احلصول على    )د( 

ذلك ما يتصل منه مبحـو األميـة الوظيفيـة، واحلـصول كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـى فوائـد             
 كافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

احلصول على فرص   تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل         )هـ( 
 اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛
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 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛ )و( 
فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق         )ز( 

ــشاريع إصــالح األراضــي      ــة يف م ــساواة يف املعامل ــا املناســبة، وامل  واإلصــالح والتكنولوجي
 الزراعي، وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والـصرف            )ح( 
 .الصحي واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

 الـذي أجـراه املعهـد الـوطين لإلحـصاء          ٢٠٠٤ مـن تعـداد عـام        ١تشري بيانات املرحلة     - 
 يف املائة مـن عـدد الـسكان، يف حـني     ٥٢,٤النساء يف املناطق احلضرية يشكلن إىل أن   

 وصــل مؤشــر ٢٠٠٤ويف عـام  .  يف املائــة٤٣,٦تـصل نــسبتهن يف املنـاطق الريفيــة إىل   
 رجــل، مــع عــدم وجــود فــروق بالنــسبة  ١٠٠ امــرأة لكــل ٧٧اإلنــاث يف الريــف إىل 

رخييــة للرجــل يف الوســط    لــسجالت التعــدادات الــسابقة، وهــذا يــشري إىل هيمنــة تا      
وهنــاك اتفــاق واســع يف اآلراء علــى أن تفــسري هــذه احلالــة يكمــن يف نوعيــة   . الريفــي

 .اإلنتاج السائد يف الوسط الريفي الذي يستبعد اليد العاملة النسائية
ىل أن حالة املرأة الريفيـة      إوعلى أي حال وبالرغم من ندرة املعلومات، ميكن اخللوص           - 

فهنـاك فـروق كـبرية حـسب املنطقـة اجلغرافيـة وحـسب              .  كـل البلـد    ليست متماثلة يف  
 .دراسة حالة املرأة يف اجملموعات املتركزة واجملموعات املبعثرة من السكان

 أن  ٢٠٠٠ويؤخذ من الدراسـة االستقـصائية ملكتـب التخطـيط وامليزانيـة الريفيـة لعـام                  - 
ة، مقيسا بالدخل، أقل منـه يف        الصغري تمعدل الفقر يف األسر الريفية القاطنة يف البلدا       

إن متوسط دخل األسر اليت تعوهلـا       ) ٢٠٠٤(وتقول فيتيليي   . مناطق السكان املبعثرين  
 يف املائة مـن     ٧٥ نسمة، ميثل    ٢ ٠٠٠امرأة، يف املناطق اليت ال يزيد عدد سكاهنا على          

يـة  متوسط دخل األسرة الـيت يعوهلـا رجـل، يف حـني أن هـذا املتوسـط يف املنـاطق الريف                    
 يف املائــة فقــط مــن دخــل األســرة الــيت يعوهلــا  ٦٧الــيت يتبعثــر فيهــا الــسكان يــصل إىل 

 يف املائة مـن دخـل الرجـل يف البلـدات الـصغرية،           ٦٤وميثل متوسط دخل املرأة     . رجل
 يف املائة من دخـل الرجـل يف املنـاطق الريفيـة الـيت يتبعثـر                 ٤٧يف حني يصل بالكاد إىل      

 .فيها السكان
 يف املائة من السكان الناشطني اقتـصاديا، ممـا يـدل علـى وجـود            ٣٤,١ساء  وتشكل الن  - 

 يف ٥٥,٢ومن النساء غري العـامالت ذكـرت   . تركيبة من العاملني يغلب عليها الرجل     
عـة مـن األنـشطة اإلنتاجيـة الـيت      املائة أهنن يؤدين أعمـاال مرتليـة، وهـي فئـة ختفـي جممو        



CEDAW/C/URY/7

 

114 07-40891 
 

ــرب كــذلك   ال ــي، (تعت ــشكل ا). ٢٠٠٤فيتيلي ــساء وت ــسكان   ٣٢,١لن ــن ال ــة م  يف املائ
 .العاملني، مما يدل على وجود امرأة لكل رجلني من العاملني

ويؤخذ من بيانات وزارة الثروة احليوانيـة والزراعـة وصـيد األمسـاك أن العمـل حـسب                   - 
ــة يؤكــد النــسبة امل  ــة للعــامالت غــري املــأجورات باملقارنــة بالعمــال غــري    ئالفئ ــة العالي وي

ويـشكل عمـل املـرأة لقـاء        ).  يف املائـة علـى التـوايل       ٧,٥  يف املائة و   ٣٧,١(املأجورين  
 يف  ٥١,٤ يف املائة، يف حني يشكل عمل الرجـل          ٤٧,٢أجر، سواء العام أو اخلاص ،       

 ١٣,٢وتتضح الفروق الواسعة يف فئة العمل اخلاص، إذ تصل نـسبة النـساء إىل               . املائة
ربـات العمـل،   / يف املائة، ويف فئة أربـاب    ٣١,٩يف املائة، بينما ترتفع نسبة الرجال إىل        

 ).٢٠٠٦إيون، . (يف املائة ٩,١ل ا يف املائة والرج٢,١حيث تشكل النساء 
 الذي أجرته وزارة الثروة احليوانيـة والزراعـة وصـيد           ٢٠٠٠د الزراعة لعام    اويشري تعد  - 

اضـي  األمساك إىل أنه يتضح مـن عـدد الـسكان العـاملني حـسب اجلـنس والفئـة يف األر                   
. الزراعية اليت تزيد مساحتها على هكتار أن أغلب العاملني هم مـن العمـال الـزراعيني         

ــل    ــة يعم ــذه الفئ ــساء و  ٩٢,٣ويف ه ــة مــن الن ــن الرجــال  ٦٦,٩  يف املائ ــة م .  يف املائ
 يف املائـــة مـــن ٥,٨  يف املائـــة مـــن النـــساء و٤,٣(ونـــسبة الفنـــيني واملهنـــيني متماثلـــة 

 يف املهـن التخصـصية، مثـل رئـيس العمـال، واإلداري،           ويتضح الفرق الكبري  ). الرجال
 يف ٢٧,٤ يف املائــة والرجــال ٣,٤ومــشغل اآلالت، وغريهــم، حيــث تــشكل النــساء   

 ).٢٠٠٦إيون، (املائة 
ومـع  . وال يوجد يف القطاع اخلاص يف البلد هيئـة ذات مهـام حمـددة ختـتص بالريفيـات        - 

تعزيــز ” برناجمــا رائــدا يــسمى ٢٠٠٥ذلــك فــإن املعهــد الــوطين للمــرأة وضــع يف عــام 
، مهمته حتديد سبل تعزيـز التـرويج احلـريف          “السياسات اجلنسانية يف املنطقة املتروبولية    

 .)٨٧(لألغذية يف املنطقة املتروبولية
حالـة املـرأة الريفيـة والـسياسات        ” يف حبثها عن     )٨٨(وتؤكد عاملة االجتماع ليليان إيون     - 

ــواي  ــة يف أوروغ ــه ال يو“ العام ــواي  أن ــراهن يف أوروغ ــاح  جــد يف الوقــت ال ــسق مت  ن
 .للسياسات العامة املوضوعة للوسط الريفي واملوجهة بصفة خاصة إىل املرأة الريفية

_________________ 
 .٢٠٠٥قرير املعهد الوطين للمرأة عن اإلدارة، ملزيد من املعلومات انظر ت )٨٧( 
اجلنـسانية والزراعـة    : ورد يف . حبث عـن حالـة املـرأة الريفيـة والـسياسات العامـة يف أوروغـواي               . إيون، ليليان  )٨٨( 

االجتمــاع املتخــصص للزراعــة  . واإلصــالح الزراعــي يف منطقــة الــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب  
 .٢٠٠٦العائلية، 
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. لـيس يف أوروغـواي سياسـات وطنيـة للمـرأة الريفيـة            ”): ٢٠٠٤( )٨٩(وتقول فيتيليـي   - 
يف ممارسـات   وقد حدث يف العقدين املاضيني بعض التقدم ملصلحة املـرأة يف التـشريع و             

املؤلفـة أن   وتـضيف   . “ع الريفيات ضبعض مؤسسات الدولة، ولكن دون إشارة إىل و       
مــن األســباب الرئيــسية هلــذه احلالــة املعلومــات احملــدودة عــن وضــع املــرأة يف الوســط     
ــسها حتجــب       ــة املتاحــة وتــشتت املــصادر وعــدم جتان ــات القليل الريفــي، كمــا أن البيان

 . الصعب طرح حلول هلامشكلة املرأة الريفية وجتعل من
ومن خالل مشروع أوروغواي الريفي، تعمل وزارة الثروة احليوانيـة والزراعـة وصـيد               - 

األمساك على احلد من الفقر يف الريف، واملستهدفون مـن الـسكان هـم األسـر الريفيـة،        
 .دون إشارة صرحية إىل حالة املرأة الريفية بالذات

وغواي الريفي العمل مع الريفيات الفقريات ومـن     ومن األهداف الرئيسية ملشروع أور     - 
أجلهن، مبا يسهم يف تعزيز تنظيم املنِتجات الصغريات والريفيات األجريات ومتكينـهن            

 .من التعبري واملشاركة يف احملافل العامة واخلاصة
 

عدد املستهدفني حسب اجلنس وفقـا ملكونـات مـشروع أوروغـواي الريفـي، الفتـرة مـن                
 ٢٠٠٦يونيه /يناير إىل حزيران/كانون الثاين

 املستهدفون
 اجملموع النساء الرجال 

 ٢ ٢٢٣ ٧٣٦ ١ ٤٨٧ املساعدة التقنية
 ٥٧ ٢٧ ٣٠ التدريب

 ٢٩٤ ١٤٤ ١٥٠ الرمسلة البالغة الصغر
 ٦٤٠ ٢٠٥ ٤٣٥ التعزيز املؤسسي

 ٦١٩ ٣١٨ ٣٠١ االئتمان البالغ الصغر
 ٣٥٧ ٥٤ ٣٠٣ الصندوق الدائر

 ٤ ١٩٠ ١ ٤٨٤ ٢ ٧٠٦ اجملموع
 ١٠٠ ٣٥,٥ ٦٤,٥ النسبة املئوية

 
 . وزارة الثروة احليوانية والزراعة وصيد األمساك-مشروع أوروغواي الريفي   :املصدر

ريفيني على العمل، يف إطار االتفـاق بـني حركـة الـتخلص     لإن برنامج تدريب العمال ا    - 
ل، الـذي يـشمل البلـد بأسـره         من املساكن الريفية غري الصحية واملديريـة الوطنيـة للعمـ          

ويف . يــستهدف دعــم العمالــة مــن خــالل تــدريب املــوارد البــشرية يف القطــاع الريفــي  
_________________ 

 .حالة النساء الريفيات يف أوروغواي، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. ٢٠٠٤، . فيتيليي، ر )٨٩( 
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ــة م، تعكــس الــسمات االجت٢٠٠٤-٢٠٠٣التقريــر الــسنوي للفتــرة   اعيــة والدميغرافي
 مـشاركني مـن     ١٠ من كل    ٧الذكورية الغالبة، فـ    للسكان موضوع التقرير املشاركة     

 املـشاركني الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني           يفق يف املـشاركة أكثـر       ويتسع الفر . الرجال
أمــا ســائر .  مــشاركني مــن الرجــال٤,٣ عامــا، فهنــاك امــرأة واحــدة لكــل ١٩  و١٤

البيانــات عــن املــشاركني، وخــصوصا مــا يتــصل منــها بالوضــع يف العمــل، فإهنــا غــري     
 .مقسمة حسب اجلنس

، هــي إعــادة توزيــع ١٩٤٨يف عــام ومهمــة املعهــد الــوطين لالســتيطان، الــذي أنــشئ   - 
األرض وزيادة حصول املستوطنني عليهـا، ولكنـه يفـرق بـصورة واضـحة بـني الرجـل                  

 .واملرأة، وإن مل تكن لديه أهداف ملموسة يف هذا الصدد
إن مشروع التنمية االجتماعية ألفقر املنـاطق يف مشـال أوروغـواي هـو مـشروع جيـري                   - 

 األراضي والبيئـة واالحتـاد األورويب، وتتـوىل التنفيـذ           تنفيذه بني وزارة اإلسكان وإدارة    
وينفـذ املـشروع يف شـرق مقـاطعيت     . حركة التخلص من املساكن الريفية غري الـصحية   

، ويف ضــواحي مدينــة أرتيغــاس، ويف   )منطقــة ريفيــة يف معظمهــا  (ســالتو وأرتيغــاس  
 :وللمشروع هدفان مها. مقاطعة سّريو الرغو بأكملها

سامهة يف التخفيــف مــن املــشاكل االجتماعيــة احلــادة يف أوروغــواي  املــ”: هــدف عــام • 
 .“ارق فيها البلدغاملرتبطة باألزمة االقتصادية الكربى ال

ــق       ”: هــدف خــاص  •  ــساء، عــن طري ــشباب والن ــني ال ــة، وخــصوصا ب ــن البطال احلــد م
 .“إدخاهلم يف سوق العمل

 امـرأة،   ٥ ٠٠٠هم   نـسمة، سـيكون منـ      ١٢ ٧٠٠ويقدر عدد السكان املـستهدفني بــ         - 
 ١٥ شــاب تتــراوح أعمــارهم بــني ٣ ٠٠٠ ، و)ثلثهــا تعوهلــا امــرأة( أســرة ٢ ٦٠٠ و
 . عاما٢٩ و

 :وينطوي حترير النتائج على امليل إىل التمييز اإلجيايب لصاحل الفئات احملرومة - 
 ) النساءبنيبطالة أقل (النساء  • 
 )عمل أكثر للشباب وهجرة أقل(الشباب  • 
 )تنفيذ املشروع يف أفقر املناطق البعيدة عن مراكز القرار(ى البلد على مستو • 
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ومل يكن املنطلق هو تشخيص حالة املـرأة، وهلـذا الـسبب مل تكـن هنـاك نتـائج حمـددة                      - 
وعنـد الـشروع    . فقد اعتـربت النـساء فئـة مـن الـسكان حمرومـة            : عن التمييز ضد املرأة   

 .ن خالل املساعدة التقنية الدوليةيف تنفيذ الربنامج، سيدرج النهج اجلنساين م
 االشتراك يف الريف -الضمان االجتماعي   

حيسب اشتراك املؤسسات الريفيـة يف الـضمان االجتمـاعي بعـدد اهلكتـارات املـستغلة،                 - 
 يف املائــة، فيكتــسبان ١٠وعنــد وجــود زوجــني متعــاونني يزيــد هــذا االشــتراك بنــسبة   

ــد    ــوق التقاع ــذلك حق ــا ب ــا حــاالت . كالمه ــال تؤخــذ يف     أم ــشرعي ف ــري ال ــزواج غ  ال
االعتبار، ولذلك فإن احلق يف التقاعد ال يكون إال لصاحب املؤسسة، الذي ال يكـون               

 .امرأة إال نادرا
وتـــضطلع النـــساء املوجـــودات يف الوســـط الريفـــي بنـــشاط يف جمـــال اإلنتـــاج احلـــريف   - 

جتمـاعي، لكـون   لألغذية، ولكنهن يصادفن عقبات يف االنضمام إىل نظام الـضمان اال          
هذا النشاط متصال مبوسم قصب السكر، ولقلـة مـا حيـصلن عليـه مـن أجـر وعجـزهن                    

ال عـن االشـتراك     صويتـضمن مـشروع اإلصـالح الـضرييب فـ         . لذلك عن دفع الضرائب   
املوحد الذي يهدف إىل حل هذه املـشكلة، واملقـصود بـه اشـتراك وحيـد خمفـض حيـل                    

ــة ا   لعامــة للــضرائب، ويتــسق مــع النــشاط   حمــل ضــرائب الــضمان االجتمــاعي واملديري
ومع أن هذا الـشكل مـن االشـتراك ال خيـص            . الريفي الذي يضطلعن به يف املؤسسات     

 . فإن بإمكان الكثريات أن يستفدن منه،فقط األنشطة اليت تزاوهلا النساء
 

 اجلزء الرابع  
 ١٥املادة   

 .ونمتنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القان - ١
نح الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية أهلية قانونيـة مماثلـة ألهليـة الرجـل،              مت - ٢

وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـاص، حقوقـا مـساوية حلقـوق         . ونفس فرص ممارسة تلك األهليـة     
الرجل يف إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات، وتعاملـها علـى قـدم املـساواة يف مجيـع مراحـل                      

 . يف احملاكم واهليئات القضائيةاإلجراءات املتبعة
توافق الدول األطراف على اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع الـصكوك اخلاصـة                   - ٣

 .اليت هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
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متنح الـدول األطـراف الرجـل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل                    - ٤
 . األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهمحبركة

 
 ١٦املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     - ١
كافــة األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات األســرية، وبوجــه خــاص تــضمن، علــى أســاس   

 :تساوي الرجل واملرأة
 نفس احلق يف عقد الزواج؛ )أ( 
نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر        )ب( 
 الكامل؛
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 
نفس احلقوق واملسؤوليات كوالدة، بغض النظر عـن حالتـها الزوجيـة، يف       )د( 

 طفال هي الراجحة؛األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األ
نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عدد أطفاهلا والفترة  )هـ( 

بني إجناب طفل وآخر، ويف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها 
 من ممارسة هذه احلقوق؛

 علـى   ةاينفس احلقوق واملسؤوليات فيمـا يتعلـق بالواليـة والقوامـة والوصـ             )و( 
األطفال وتبّنيهم، أو ما شـابه ذلـك مـن األنظمـة املؤسـسية االجتماعيـة، حـني توجـد هـذه                      

 املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم  )ز( 

 ؛األسرة، واملهنة، والوظيفة
ــات،         )ح(  ــازة املمتلك ــة وحي ــق مبلكي ــا يتعل ــزوجني فيم ــوق لكــال ال نفــس احلق

واإلشراف عليها، وإدارهتا، والتمتع هبا، والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض             
 .ذي قيمة

ال يكــون خلطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قــانوين، وتتخــذ مجيــع اإلجــراءات          - ٢
تحديد سن دنيـا للـزواج وجلعـل تـسجيل الـزواج يف سـجل         الضرورية، مبا فيها التشريع، ل    

 .رمسي أمرا إلزاميا
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 احلقوق فيما يتصل بالزواج ‘١’  
. يــنظم تــشريعنا املــدين حقــوق األفــراد يف األســرة، مــع جعــل الــزواج احملــور األساســي - 

وُيعترب االقتران غري الشرعي زواجا، عمـال علـى التغلـب علـى بعـض أشـكال التمييـز،                   
 .ن أن يكون هلذا االقتران نظام حمددولكن دو

الذي أقره جملس الشيوخ، إىل كفالـة احلقـوق   ويهدف مشروع االقتران غري الشرعي،   - 
األساسية للقرناء الدائمني الذين مل ُيعقد هلم زواج، سـواء كـانوا مـن جنـسني خمـتلفني           

 .أو مثليني
اما للمـرأة وأربعـة عـشر عامـا     أما احلد األدىن لسن الزواج فما زال حمددا باثين عشر ع     - 

وهذه السن املنخفضة للغاية تنطـوي علـى متييـز بـالغ ضـد املـرأة، وخباصـة إذا                   . للرجل
 .امراعينا أن قانون الطفل واملراهق حيدد سن املراهقة يف نظر القانون بثالثة عشر عا

 
 حقوق األبناء ومسؤولياهتم ‘٢’  

 يتــصل حبقــوق األبنــاء ومــسؤولياهتم، وإن ال يفــرق التــشريع بــني الــذكر واألنثــى فيمــا - 
ــرأة كــل         ــى كاهــل امل ــي عل ــة تلق ــاك يف املمارســة ســلوكيات أبوي ــزال هن كانــت ال ت

 .املسؤوليات املتعلقة باألطفال والطفالت
، أقرت أوروغواي قانونا جديدا للطفـل واملراهـق مـن أجـل       ٢٠٠٤سبتمرب  /ويف أيلول  - 

 . الطفلمواءمة إطاره التشريعي مع اتفاقية حقوق
وقد حتقق تقدم واسع من خالل هذا القانون اجلديد يتمثل يف عـدة أمـور، كـان منـها                    - 

 :ما يلي
. إمكانية اعتراف النساء والرجال بأبنائهم، أيا كـان عمـرهم وحالتـهم املدنيـة            - 

وحىت اعتماد هذا القانون مل يكن ممكنا لألفـراد املتـزوجني االعتـراف باألبنـاء               
ــشرعيني  ــ. غــري ال ــرأة     وي ــة امل ضاف إىل ذلــك عــدم إمكــان التحقــق مــن أموم

، ويف هـذا متييـز بـالغ        )مع إمكـان التحقـق مـن أبـوة الرجـل املتـزوج            (املتزوجة  
 ). من القانون٣٠ و٢٨املادتان (ضد املرأة 

حـق الطفـالت واألطفـال يف مسـاع أقـواهلم يف احملكمـة يف مجيـع القـضايا، مــع          - 
 ). من القانون٨املادة (وقهم النص على إجراءات حمددة حلماية حق

 :يتصل باحلالة املدنية للوالدين البيولوجيني وما زالت هناك حاالت متييز معينة فيما - 
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عنــد “ غــري شــرعيني”أو “ شــرعيون”فيمــا يتعلــق باألبنــاء، يوصــفون بــأهنم   )أ( 
تسجيل ميالدهم، مع الـنص علـى أشـكال خمتلفـة الختيـار اسـم األسـرة علـى                   

، الفقــرة ٢٨  و٢٧املادتــان (عــدم معرفــة األب البيولــوجي  أســاس معرفــة أو 
 ).األخرية

حتتــاج النــساء والرجــال دون الثانيــة عــشرة والرابعــة عــشرة مــن العمــر علــى      )ب( 
واالخــتالف يف الــسن حــسب   . ن قــانوين لالعتــراف بأبنــائهم  ذالتــوايل إىل إ

بـسّن  اجلنس يؤكد من جديد التمييـز الـذي سـلفت اإلشـارة إليـه فيمـا يتعلـق                   
 .الزواج

رفعــت مجيــع القيــود الــيت كانــت تعــوق الوقــوف علــى اهلويــة احلقيقيــة، وإن     )ج( 
كانت قد قُلّصت اآلجـال الزمنيـة احملـددة لرفـع دعـاوى النـسب الـيت تفتـرض                   
مناقشة البنوة الشرعية للشخص املعين فتكون هناك، عـرب هـذا احلكـم، أفكـار      

 .)٢٩املادة (  لألشخاص غري الشرعينيخفية تنطوي على حتقري
فيما يتعلق باآلباء واألمهـات املـراهقني، ختتلـف حقـوق ومـسؤوليات أبنـائهم                )د( 

ــات     ــاء واألمه ــة لآلب ــة املدني ــاختالف احلال ــون    . ب ــاء البيولوجي ــان اآلب ــإذا ك ف
أمــا إذا . متــزوجني، جــاز هلــم ممارســة ســلطتهم األبويــة الكاملــة علــى أبنــائهم 

نتقـل إىل شـخص ثالـث يفـضَّل أن يكـون            كانوا غري متـزوجني، فـإن الواليـة ت        
 األبــوان علــى الــسلف الــذي يــساكن األم البيولوجيــة للطفــل، علــى أن يطّلــع 

 .مجيع القرارات اليت تؤثر يف الطفل
وفيما يتعلق باإلعالة االقتصادية لألبناء، فإنه يضاف إىل قـانون الطفـل واملراهـق، فيمـا                 - 

، املنــشئ لــسجل  ٢٠٠٦مــارس / آذار املــؤرخ١٧٩٥٧يتعلــق بالنفقــة، القــانون رقــم  
مديين النفقـة، الـذي حيـول دون إمتـام بعـض املعـامالت واالئتمانـات للملتـزمني الـذين                    

 .يتعمدون التهرب من دفع النفقة
 

 حالة نساء األقليات  
واعتبـارا  . مل تتوافر عمليا طوال عقود معلومات عن هذه الفئـة مـن جمتمـع أوروغـواي             - 

هــد الــوطين للمــرأة واملعهــد الــوطين لإلحــصاء يف إجــراء    ، شــرع املع٢٠٠٦مــن عــام 
دراســة نوعيــة للبيانــات األخــرية املــستقاة مــن الدراســة االستقــصائية الوطنيــة املوســعة    

مجيـع  “ األفارقـة ”وألغراض هذه الدراسـة أدرج يف فئـة         . ٢٠٠٦لألسر املعيشية لعام    
نظــر عــن  األشــخاص الــذين يــرون أهنــم ينحــدرون مــن أصــول أفريقيــة، بــصرف ال        
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ينـدرج األشـخاص الـذين      “ السكان األصـليون  ”ويف فئة   . احندارهم من أعراق أخرى   
يرون أهنم ينتمون إىل السكان األصليني فقط، حـىت ولـو كـانوا ينحـدرون مـن هـؤالء                   

فتـشمل األشـخاص    “ البـيض ”أما فئـة    . السكان ومن غريهم باستثناء األصل األفريقي     
ــيض فقــط    ــن أســالف ب ــا. املنحــدرين م ــيوالنت ــة  : ئج ه ــسكان األفارق ــة، ٩ال  يف املائ

 .  يف املائة٠,٩٢ يف املائة، واآلخرون ٣,٠٧ يف املائة، واألصليون ٨٧,٠٢والبيض 
، ) يف املائـة مـن سـكان أوروغـواي    ٨,٦٢(ومن النساء املنحدرات من أصـول أفريقيـة      - 

ــل  ــة، و   ٣,٤يعم ــائف إداري ــهن يف وظ ــة من ــا  ٩,٣  يف املائ ــات وفني ــة مهني ت،  يف املائ
 يف املائـة بائعـات وعـامالت يـدويات          ٧٧,٧٧  يف املائة يف وظـائف مكتبيـة، و        ٩,٦ و
 ).عامالت يف اخلدمات والقوات املسلحة(
 .وهذه هي آخر البيانات املستقاة حىت هذه اللحظة 

 


