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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية القضـاء     
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 التقرير الدوري الرابع للدول األطراف  
 

 *شيلي  

 
 

 .ادر دون حترير رمسيهذا التقرير ص * 
، وقد نظرت CEDAW/C/CHI/1ولالطالع على التقرير األوَّيل املقدَّم من حكومة شيلي، أنظر الوثيقة   

ولالطالع على التقرير الثاين املقدَّم من حكومة شيلي أنظر الوثيقة . اللجنة يف التقرير يف دورهتا الرابعة عشرة
CEDAW/C/CHI/2قرير يف دورهتا احلادية والعشرين ولالطالع على التقرير الثالث ، وقد نظرت اللجنة يف الت

، وقد نظرت اللجنة يف التقرير يف دورهتا احلادية CEDAW/C/CHI/3املقدَّم من حكومة شيلي أنظر الوثيقة 
 .والعشرين
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 التقــرير الرابـــع مـــن دولة شيلي
 من التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام

  على مجيع أشكالاتفاقية القضاء
 التمييز ضد املرأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهورية شيلي
 ٢٠٠٤أبريل /نيسان
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 احملتويات
 الصفحة   

 ٧....................................................................................مقدمة  -أوالً 
 ٨..............................................................الوضع احلايل للنساء يف شيلي  -ثانياً 
 ٨.........................................................السكان والتوزيع املكاين                  • 
 ١٠.............................................................السكان وفئات العمر              • 
 ١٠.........................................................................اخلصوبة      • 
 ١١.................................................................احلالة االجتماعية        • 
 ١٢................................................رئاسة املرتل النسائية وأنواع املنازل                     • 
 ١٣..........................................................................التعليم       • 
 ١٤..........................................................املشاركة يف جمال العمل             • 
 ١٦.................................................................جتهيزات املنازل           • 

 ١٦.................................................عرض التقرير حسب ترتيب مواد االتفاقية      -ثالثاً 
 ١٦......................................مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون   - ١ 
 ١٧..........................................................مبدأ املساواة الدستورية                • 
 ١٧..............................املساواة أمام القانون، والقضاء على التمييز يف التشريع                                   • 
 ٢٣..........................................................اإلصالح يف عامل العمل          • 
 ٢٦.........................محاية األمومة واملسؤوليات املشتركة يف تربية وتعليم األبناء                                   • 
 ٢٨........................................................األهلية القانونية وممارستها                  • 
 ٣٠...............................................)٣ و٢املادتان  (تدابري منع التمييز    - ٢ 
 ٣٠...........التمييز يف التشريع واألعمال واملمارسات يف املؤسسات العامة                                   القضاء على         • 
الوصول إىل القضاء واحلماية القضائية واملساواة أمـام احملـاكم وعـدم التمييـز  يف النظـام               • 

..........................................................................اجلنائي    
 
٣٥ 
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 ٣٧..............................................تعديل األمناط الثقافية واالجتماعية       - ٣ 
قوم على أساس فكرة مسو أو احنطـاط أحـد          منع التمييز وسائر املمارسات املهينة واليت ت      • 

...........................اجلنسني أو على أفكار خاطئة شائعة عن الرجال والنساء                             
 
٣٧ 

املسؤوليات املشتركة للرجال والنساء عـن تعلـيم وتربيـة األطفـال، واألمومـة باعتبارهـا                • 
................................................................وظيفية اجتماعية         

 
٣٩ 

 ٤املـواد   : (لرجال والنسـاء  حقوق املواطنة واحلقوق السياسية وتعزيز املساواة بني ا        - ٤ 
....................................................................)٩ و٨ و٧و

 
٤٢ 

 ٤٢.................................االشتراك يف الوظائف السياسية واالنتخابات العامة                                • 
 ٤٦....................................................تدابري خاصة ذات طابع مؤقت              • 
 ٤٧..................................................العالقة بني الدولة واجملتمع املدين                  • 
اعيـة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة الـيت تعـزز املـرأة يف اجملـاالت االجتم           - ٥ 

........................) ١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٣املواد : (واالقتصادية والثقافية  
 
٥١ 

 ٥١...................................................................مكافحة الفقر          • 
 ٥٤.....................................................املساواة يف احلقوق يف التعليم               • 
 ٥٧................................................املساواة يف فرص الوظائف والعمل                   • 
 ٧٥.............................................الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية                     • 
 ٨٦.............................................)١٦املادة (الزواج والعالقة األسرية    - ٦ 
 ٨٧.............)١٩توصية جلنة األمم املتحدة رقم   . ٦املادة  ( العنف ضد النساء  قمع - ٧ 
 ٨٧............................................................العنف املرتيل والعائلي              • 
 ٩٤...................................................................العنف اجلنسي        • 
 ٩٧.........................................االجتار بالنساء واستغالل الدعارة األجنبية                        • 
 ٩٩..................................القضاء على التفرقة جتاه فئات خاصة من النساء    - ٨ 
 ١٠٥.............................................سات    التخطيط والتطوير ومتابعة السيا                      • 
 ١٠٥............................................................احلصول على االئتمان            • 
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 ١١٠...........................................................................الطفلة      • 
 ١١١..................................................................النساء املعاقات         • 
 ١١٤................................................................النساء كبار السن           • 
 ١١٥.......................................اإليدز    /النساء املصابات بفريوس نقص املناعة                    • 
 ١١٨.......................* ٢٠١٠-٢٠٠٠خطة املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء                         :املرفق 

 
 

__________ 
 .املرفق متاح عند الطلب  * 
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 نبــذة عامة
شيلي من خالل هذا االسـتعراض، تقريرهـا الرابـع عـن تنفيـذ اتفاقيـة                تقدم حكومات    - ١

وتأيت هذه الوثيقة إسـهاماً يف تنفيـذ        . األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
تعهد الدولة باإلبالغ عن الوسائل املتخذة لتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة اخلاصـة حبقـوق اإلنسـان                  

تعطي بصفة خاصـة فكـرة عـن الوسـائل املتخـذة وأوجـه التقـدم الرئيسـية                  اليت انضمت إليها، و   
ويشـمل  . اليت حتققت والصعوبات اليت تؤثر يف تنفيـذ احلقـوق املدونـة يف االتفاقيـات املـذكورة            

 .٢٠٠٢ وديسمرب ١٩٩٩هذا التقرير فترة أربع سنوات ما بني يناير 
هامـــة متعلقـــة بأوضـــاع ، حـــدثت تطـــورات ١٩٩٨منـــذ تقـــدمي التقريـــر الثالـــث يف  - ٢

وظــروف املــرأة يف شــيلي، مثــل مســألة اإلصــالحات التشــريعية والسياســات العامــة والــربامج     
إال أنـه ال تـزال توجـد معوقـات يف العديـد مـن       . واألنشطة الـيت مت تنفيـذها خـالل تلـك الفتـرة        

ت تشـوب   تلـك املعوقـا   . اجملاالت خبصوص مسألة املساواة التامة بني الرجال والنساء يف شـيلي          
تطبيق شيلي لالتفاقية، وهلذا يقصد هذا التقريـر إىل إظهـار احلقيقـة وإلقـاء الضـوء علـى التقـدم                     
مثلما يلقي الضوء عل املعوقات، على الرغم من أن كثرياً من تلك املعوقـات ليسـت لـه عالقـة                    

 يف التعجيــل بــالتغيريات املوجهــة للقضــاء) ريكــاردو الغــوس(مباشــرة بــإرادة حكومــة الــرئيس 
 .على التمييز اجلنساين

ُيفِصل التقرير احلايل األعمال اليت مت القيام هبا يف أكثر من قطاع، فهو يشـمل العديـد                  - ٣
ــوزارات واخلــدمات العامــة   ــر مــن مســؤولية اإلدارة    . مــن ال وكانــت مهمــة تنســيق هــذا التقري

 املنظمـات  وتتضمن منهجيـة وضـع التقريـر تقـدمي إسـهامات مـن خمتلـف       . الوطنية لشؤون املرأة 
العامــة، وتنظــيم املعلومــات املتعلقــة بــالنواحي الــيت يتعــرض هلــا التقريــر، كمــا تتضــمن توحيــد    
املعايري األساسية املستخدمة يف مجع املعومـات وتبويبـها والتنسـيق الـدائم مـع خمتلـف املسـئولني                   

امـة مـن   وينبغـي التنويـه مبـا أبدتـه الـوزارات واإلدارات الع           . املتخصصني يف كل جهـة حكوميـة      
 .تعاون وجهد يف احلصول على املعلومات املعروضة يف التقرير وحتليلها

ــبني النــواحي العامــة ألوضــاع          - ٤ ــر مــن جــزأين أساســيني، األول ي يتكــون هــذا التقري
، والثـاين يعـرض معلومـات عـن         )١(وظروف املرأة يف شيلي وما حققه من تقدم يف العقد األخري          

سياسـات والوسـائل واالقتراحـات القانونيـة املوجهـة حنـو تنفيـذ              إجنازات الدولـة فيمـا يتعلـق بال       
__________ 

عود خيار اعتبار العقد كفترة حتليل، على الرغم من أن التقرير يكون كل أربع سنوات، إىل أنه يف ي  )١( 
، وهو التعداد الذي جتريه شيلي كل عشر ١٧، مت تنفيذ تعداد السكان واملساكن رقم ٢٠٠٢ أبريل ٢٤تاريخ 
ان البلد، وبصفة خاصة وتقدم هذه األداة معلومات هامة إىل أقصى حد فيما يتعلق باجتاهات سك. سنوات

 .بالنساء الشيليات، ويعترب هذا مهماً للتقرير احلايل
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وتتبــع هــذه املعلومــات ترتيــب مــواد   . اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   
االتفاقية، وهي مقسمة إىل مثانية بنود، وتتضمن أيضـاً موضـوعات هامـة تتعلـق بـاملرأة، تتصـل                   

أما اجلـزء األخـري فيحتـوي علـى ردود حكومـة            . تحدةمبختلف القرارات الصادرة عن األمم امل     
شـيلي علـى املالحظــات الـيت أبــدهتا جلنـة القضــاء علـى التمييـز ضــد املـرأة فيمــا يتعلـق بــالتقرير         

 .السابق
 مقدمة  -أوال 
خالل فترة التسعينات، حددت شـيلي وجهتـها حنـو اسـتعادة الدميوقراطيـة وتـدعيمها                 - ٥

وتعين تلـك   .  الدويل مصحوباً بإيقاع عاٍل من النمو االقتصادي       واالندماج السريع يف االقتصاد   
اخلطوات بالنسبة للبلـد اسـتقراراً سياسـياً واقتصـادياً واجتماعيـاً، األمـر الـذي حظـي بـاعتراف                    

ــدويل   ــوطين وال ــى املســتويني ال ــواحي يف     . عل ــاك بعــض الن ــزال هن ــا ســبق ال ت ــرغم مم ــى ال وعل
ميوقراطية، وهو مـا يتطلـب تعـديالت دسـتورية، وبصـفة            املؤسسات الوطنية حتتاج ملزيد من الد     

خاصة ينبغي تعديل املؤسسـة اخلاصـة بأعضـاء جملـس الشـيوخ املعيـنني، وتكـوين جملـس األمـن                     
الوطين، كما جيب إلغاء النصـوص الـيت حتـول دون إمكانيـة قيـام رئـيس اجلمهوريـة بنقـل قـادة                       

ــزال ســاري   القــوات املســلحة، وإدخــال تغــيريات علــى النظــام االنتخــا    ــذي ال ي يب املــزدوج ال
 .املفعول

كــذلك مــن الضــروري التأكيــد علــى أن تصــل مثــار هــذا النمــو إىل جممــوع الســكان    - ٦
ويـنعكس اهتمـام شـيلي      . بطريقة عادلة، وعلى وجه اخلصوص إىل النساء ذوات املوارد القليلـة          

عمليـة العوملـة وانفتاحهـا    بعملية حترير التجارة من أجل تنمية البلـد يف إسـراعها باالنضـمام إىل        
على األسـواق العامليـة، وتوقيعهـا اتفاقـات مـع االحتـاد األورويب، واتفاقـات التجـارة احلـرة مـع                      

ــه أثــر حاســم يف التطــوير   . الواليــات املتحــدة ومــع كوريــا اجلنوبيــة وغريهــا   وكــان لــذلك كل
أثر هذه اإلجـراءات    ومن التحديات املتبقية حتليل     . االقتصادي واالجتماعي والسياسي يف البلد    

على املرأة، واختـاذ الوسـائل الالزمـة لتجنـب التـأثريات السـلبية الـيت تقـع عليهـا والتأكيـد علـى                        
 .اعتبارها فرصة حقيقية لتحسني أوضاع وظروف املرأة يف البلد

عاشت البلد حالة من التغيريات الشاملة خـالل العقـد األخـري، األمـر الـذي أثـر علـى                     - ٧
إذ تعرض السكان يف فــتـرة مــن الــزمن قلـيـلة نســـبياً          . لعالقات بني أبناء شيلي   طريقة احلياة وا  

إىل عمليــة تغــيري ســريعة بشــكل هائــل تتمثــل يف تغــيريات يف األمنــاط الثقافيــة ويف جمموعــة          
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العالقات ويف أساليب املعيشة والكيان األسرى، وأيضاً يف آلية احلراك االجتمـاعي ويف العالقـة        
 )٢(و فردي وما هو مجاعيبني ما ه

تعرض وضع املرأة الشيلية لتغريات هامة يف تلك الفترة، وقد تزامن مع ذلك حـدوث            - ٨
وتنعكس هذه التغريات يف بطء إيقـاع النمـو    . تغريات دميغرافية أثرت على جمموع سكان البلد      

ــى       ــن الســكان عل ــد، وللنســاء م ــد للبل ــة والتحضــر املتزاي  وجــه الســكاين وشــيخوخته التدرجيي
ــادة يف      ــر، والزيـ ــات األسـ ــدد ربـ ــادة يف عـ ــوبة، والزيـ ــدالت اخلصـ ــاض معـ ــوص، واخنفـ اخلصـ

 .املستويات التعليمية للنساء الشابات، وبصفة خاصة، يف التعليم العايل
تعين تلك العمليات والتحوالت، جبانـب السياسـات العامـة الـيت وضـعتها احلكومـات                 - ٩

دماً بالنسبة للنساء يف خمتلـف األبعـاد، علـى الـرغم مـن              الدميوقراطية خالل السنوات األخرية تق    
أن التفرقة ال تزال متـارس يف بعـض اجملـاالت سـواء يف التشـريع أو يف تطبيقـه، ويف املمارسـات                       

وال تزال هناك حتديات هامة ينبغي التصـدي هلـا          . اليت تعكس مفاهيم التفرقة واملفاهيم املتوارثة     
.  أحرزته الدولة وأثره اإلجيايب على أوضاع النساء يف شـيلي          يف سبيل التأكيد على التقدم الذي     

فمن الضروري تعميق السياسات العامة حىت تسمح بتلك التغريات اليت تشكل فرصـة حقيقيـة                
للنساء حىت يسـتطعن املشـاركة يف جـو مـن املسـاواة يف عمليـة التطـور السياسـي واالجتمـاعي                      

 .والثقايف واالقتصادي يف البلد
 ضع احلايل للنساء يف شيليالو -ثانيا 
واستكماالً، نوضح التغيريات األساسية اليت يتعرض هلا اجملتمع الشـيلي، خـالل العقـد                - ١٠

 ١٧ومت وضـع املعلومـات بنـاًء علـى أرقـام تعـداد السـكان رقـم         ، األخري، وبصفة خاصة النساء  
 .٢٠٠٢ إبريل ٢٤والتعداد السادس للمساكن، الذي مت يف 

 ع املكاينالسكان والتوزي •
 نسـمة  ١٣ ٣٤٨ ٤٠١، أن عـدد السـكان يف شـيلي زاد مـن        ٢٠٠٢يتبني من تعداد     - ١١

ــادة قــدرها  ٢٠٠٢ نســمة يف عــام ١٥ ١١٦ ٤٣٥ إىل ١٩٩٢يف عــام   ٠٣٤، وهــي متثــل زي
، بلـغ معـدل النمـو السـكاين         ٢٠٠٢ و ١٩٩٢ نسمة خالل عشرة أعوام، وبني عامي        ١ ٧٦٨

نوياً، وهـي زيـادة أقـل مـن العقـد السـابق؛ فقـد كـان          نسـمة سـ   ١٠٠ فرداً لكل    ١,٢يف شيلي   
وهبــذا االخنفــاض يف معــدل النمــو الســكاين يف البلــد، يف بدايــة . ١,٦متوســط املعــدل الســنوي 

__________ 
 )٢(  “Osadia de la Prudencial. Un  nuevo sentido del progresso”. Ernesto Ottone y CrisÓstomo 

Pizarro, Santiago, 2003.  
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القرن احلادي والعشرين، تعترب شيلي إحدى أربع دول اخنفـض فيهـا معـدل النمـو السـكاين يف                   
 .أمريكا الالتينية

، نســاء أعلــى مــن الرجــال، مثــل الســنوات الســابقة   كانــت نســبة ال، ٢٠٠٢يف عــام  - ١٢
 يف ٥٠,٧ رجالً، أي مـا يعـادل   ٧ ٤٤٧ ٦٩٥ امرأة، و٧ ٦٦٨ ٧٤٠وحالياً يعيش يف شيلي     

وتعتـرب نسـبة السـكان علـى أسـاس اجلـنس شـبه ثابتـة منـذ                  .  يف املائة رجاالً   ٤٩,٢املائة نساء و  
 رجـل  ١٠٠ امـرأة لكـل   ١٠٤ من   )٣(فخالل عشر سنوات، اخنفض معدل النساء     . ١٩٩٢عام  

 .٢٠٠٢ رجل يف عام ١٠٠ امرأة لكل ١٠٣ إىل ١٩٩٢يف عام 
وزاد معدل التحضر يف البلد يف السـنوات األخـرية بشـكل ثابـت، إذ يتركـز السـكان                    - ١٣

، بلغــت نســبة ٢٠٠٢ويف عــام . بنســبة أعلــى يف املنــاطق احلضــرية، حيــث الغالبيــة مــن النســاء 
 يف املائـة مـن جممـوع        ١٣,٤ يف املائـة، ويف املنـاطق الريفيـة          ٨٦,٦السكان يف املناطق احلضرية     

 يف املائـة مـن السـكان يف منـاطق حضـرية             ٨٣،٥، كـان يعـيش      ١٩٩٢ويف عـام    . سكان البلـد  
 . يف املائة يف املناطق الريفية١٦,٥و

ويتضـح مـن البيانـات أن نسـبة النسـاء يف املنـاطق احلضـرية أعلـى مـن نسـبة الرجـال،             - ١٤
، ويرجــع ذلــك إىل التطــور يف حيــاة املــرأة يف العقــد  الوضــع يف املنــاطق الريفيــةويــنعكس هــذا 

وعلى الـرغم مـن أن نسـبة النسـاء أعلـى            . وختتلف تلك النسبة باختالف مكان اإلقامة     . األخري
 امـرأة لكـل     ١٠٨من نسبة الرجال يف املناطق احلضرية إال أن تلك النسبة يف هبـوط إذ كانـت                 

 علـى   ٢٠٠٢ رجـل يف عـام       ١٠٠ امـرأة لكـل      ١٠٦وصلت إىل    و ١٩٩٢ رجل يف عام     ١٠٠
 رجـل يف عـام      ١٠٠ امـرأة لكـل      ٨٦عكس املنطقة الريفية الـيت ارتفـع فيهـا معـدل النسـاء مـن                

 .٢٠٠٢ رجل يف عام ١٠٠ امرأة لكل ٨٧ إىل ١٩٩٢
تعزي تلك النسبة الكبرية من النساء يف املنـاطق احلضـرية، مبقارنتـها مـع الرجـال، إىل                   - ١٥
.  فرص العمل للنساء يف الريف، األمر الذي جيعلهن يتجهن للهجرة إىل املناطق احلضـرية               نقص

وعلى الرغم من ذلك فإن النساء الاليت يدخلن جمال العمل يف املـدن عـادة مـا ال جيـدن سـوى                      
ويعتـرب العامـل احلاسـم يف التغـيريات الطفيفـة يف معـدل        . أعمال غري مسـتقرة وأجـور منخفضـة       

 هو معدل الوفيات بني اجلنسني، الذي خيتلف بـاختالف الفتـرة الزمنيـة وأعمـار                النمو السكاين 
 .األفراد
حدثت زيادة يف معدل السكان األجانب يف البلد، وتأيت تلك الزيـادة يف الغالـب مـن       - ١٦

تعـداد  وترتفع نسبة النساء يف السكان األجانب عـن نسـبة الرجـال، فنجـد يف      . أمريكا اجلنوبية 
__________ 

  رجل١٠٠معدل النساء هو عدد النساء لكل   )٣( 
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 يف ١,٢ نســمة، وهــذا ميثــل  ١٨٤ ٤٦٤ املهــاجرين املقــيمني يف شــيلي هــو  ، أن عــدد٢٠٠٢
 يف ٠,٨ أي ١٠٥ ٠٧٠ كان عـدد املهـاجرين      ١٩٩٢ويف عام   . املائة من جمموع سكان البلد    

املائة من جمموع السكان، وكما كان عليه احلال يف التعدادات السابقة، يأيت أغلب املهـاجرين               
وتبلـغ نسـبة    .  يف املائة من جمموع األجانب املقـيمني       ٦٧,٩م  من أمريكا اجلنوبية، وتبلغ نسبته    

 يف املائــة مــن جممــوع املهــاجرين بينمــا تبلــغ نســبة الرجــال   ٥١,٥النســاء املهــاجرات يف البلــد 
 .  يف املائة٤٨,٥

 السكان وفئات العمر •
ــار  ١٥يالحــظ اخنفــاض ثابــت يف الفئــة العمريــة األقــل مــن    - ١٧  عامــاً وزيــادة يف فئــة كب
. ن، ويف تلك الفئـة العمريـة األخـرية تالحـظ زيـادة واضـحة يف عـدد اإلنـاث عـن الرجـال                       الس

 ١١,٤ سـنة و ١٥ يف املائة من السكان يف فئة العمر أقل من        ٢٥,٧ كان   ٢٠٠٢ووفقاً لتعداد   
 يف ٣٩,٦ هـي  ١٩٦٠ويف املقابـل كانـت هـذه األرقـام يف عـام      .  سنة فـأكثر ٦٠يف فئة العمر   

 . يف املائة للفئة الثانية٦,٨واملائة للفئة األوىل 
يالحظ فارق كبري يف توزيع السكان علـى أسـاس اجلـنس يف فئـة كبـار السـن، وهـذا                  - ١٨

يتفق مع االجتاه العاملي يف زيادة نسبة النساء عن الرجال يف هذه الفئـة العمريـة كمـا يتفـق مـع                       
ل هـذه الزيـادة يف فئـة كبـار     ومتثـ . االجتاه العاملي املتمثل يف زيادة نسبة هـذه الفئـة مـن السـكان           

السن من السكان يف البلد حتدياً أمام السياسات العامة فيما يتعلق بإدماج هـذه الفئـة، وخاصـة        
 .النساء، يف اخلدمات اليت تقدمها الدولة، بالنظر إىل طبيعة الضعف يف هذه السن

 اخلصوبة •
 تغــريت أمنــاط ، حيــثاخنفضــت معــدالت اخلصــوبة يف شــيلي يف الســنوات األخــرية   - ١٩

، بينمـا   ٢,٣ كـان متوسـط عـدد األوالد للمـرأة           ٢٠٠٢ووفقاً لتعداد   . اخلصوبة للمرأة الشيلية  
 كـان  ١٩٩٢ويف تعـداد  .  حنـو مخسـة أوالد  ١٩٦٠كان هذا املتوسط يف األعوام السابقة على   
 إىل ٢٠٠٢ مث اخنفـض هـذا الـرقم يف تعـداد     ٢,٣٩عدد األوالد للمـرأة علـى املسـتوى الـوطين           

 .، مما يشري إىل اجتاه ثابت يتمثل يف اخنفاض معدل اخلصوبة٢,٢٦
ففي عـام   . ويقل متوسط عدد األبناء للمرأة يف املناطق احلضرية عنه يف املناطق الريفية            - ٢٠

وقـد  .  للمـرأة الريفيـة    ٢,٩ مـن األوالد يف مقابـل        ٢,١ كان املتوسـط للمـرأة احلضـرية         ٢٠٠٢
ــرأة     ــدد األوالد للم ــدل     اخنفــض متوســط ع ــة، ولكــن مع ــاطق احلضــرية أو الريفي ــواًء يف املن س

االخنفاض كان أكرب يف املناطق الريفية على الرغم مـن أن عـدد األوالد للمـرأة الريفيـة ال يـزال                   
 يف  ٢,٣فقد كان متوسط عدد األوالد للمـرأة يف املنـاطق احلضـرية             . أعلى منه للمرأة احلضرية   
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 ٢,٩ إىل ١٩٩٢ يف ٣,٢يفيــة فقــد اخنفــض مــن ، أمــا يف املنــاطق الر٢٠٠٢ يف ٢,١ و١٩٩٢
 .٢٠٠٢يف 
وعلى الرغم من منحىن االخنفاض يف معـدالت اخلصـوبة يالحـظ ارتفـاع يف متوسـط                   - ٢١

 إىل أن متوسـط  ٢٠٠٢وتشـري أرقـام تعـداد      .  سـنة  ٢٠عدد األوالد للفتيات الشابات أقل مـن        
ن عليـه يف التعـداد السـابق،         سنة نقـص عمـا كـا       ٢٥ إىل   ١٥عدد األوالد للنساء من فئة العمر       

، ٠,٤٣ نقـص إىل     ٢٠٠٢ ويف عام    ٠,٤٥ يف هذه الفئة العمرية      ١٩٩٢فقد كان املتوسط يف     
 ٢٤ إىل   ٢٠ سـنة ومـن      ١٩ إىل   ١٥ولكن إذا قسمنا هذه الفئة العمرية إىل فئتني فـرعيتني مـن             

ــة أقــل مــن      إىل ٠,١٥ ســنة قــد زاد فعــالً مــن  ٢٠ســنة جنــد أن متوســط عــدد األوالد يف الفئ
 إىل  ٠,٧٧ سـنة حيـث اخنفـض مـن          ٢٤ إىل   ٢٠، وينعكس الوضع بالنسـبة لفئـة العمـر          ٠,٢٠
وتتسم هذه البيانات بأمهية خاصة نظراً ألن املعدل بالنسبة للنسـاء الشـابات يشـري إىل                . ٠,٦٤

زيادة مشـكلة محـل املراهقـات، وهـو مـا ميثـل حتـدياً للـربامج العامـة الـيت هتـدف إىل منـع محـل                            
 .ات وكذلك برامج ختطيط األسرةاملراهق
وبالنسبة للخصوبة يف فئـات العمـر األعلـى يالحـظ أن النسـاء يف سـن اخلمسـني فمـا                      - ٢٢

 ١,٨فوق لديهن يف املتوسط أربعة أوالد، ويف سن الثالثني إىل الرابعة والثالثني كان املتوسـط                
 . لكل امرأة

 احلالة االجتماعية •
يف تسجيل حـاالت الـزواج، إذ اخنفـض عـدد األشـخاص            يالحظ اجتاه حنو االخنفاض      - ٢٣

، بينما يظل معـدل العـزاب واألرامـل علـى           املتزوجني وزاد العدد يف فئات األشخاص املعايشني      
وتشـهد حـاالت االنفصـال، خاصـة بالنسـبة حلـاالت املعايشـة، ارتفاعـاً                . نفس املستوى تقريبـاً   

ــد األخــري    ــة إىل٥,٧مــن (ملحوظــاً خــالل العق ــة٨,٩  يف املائ ــا اخنفضــت نســبة  )  يف املائ كم
 .٢٠٠٢ يف عام ٤٦,٢ إىل ١٩٩٢ يف املائة يف عام ٥١,٨املتزوجني من 

حــدثت زيــادة يف عــدد األشــخاص املطلقــني وزادت بصــفة خاصــة نســبة األفــراد          - ٢٤
فقـد زادت نسـبة املنفصـلني       . املنفصلني، وترتفع نسبة النساء يف كلتا الفئتني عن نسـبة الرجـال           

ويتضـح يف نطـاق الطـالق واالنفصـال أن     . ٢٠٠٢ يف عـام  ٤,٧ إىل ١٩٩٢يف عـام   ٣,٤من  
 يف املائـة    ٠,٦( كانـت يف الواقـع ضـعف نسـبة الرجـال             ٢٠٠٢نسبة النساء املطلقـات يف عـام        

وكانـت نسـبة حـاالت االنفصـال للنسـاء أعلـى منـها للرجـال                )  يف املائة للرجـال    ٠,٣للنساء و 
، وقد يكون ذلـك راجعـاً إىل أن معـدل الـزواج             )املائة للرجال  يف   ٣,٩ يف املائة للنساء و    ٥،٥(

 يف  ٤٧,٥(الثاين للرجال أعلى منـه للنسـاء، وهـو مـا يفسـر أيضـاً أن عـدد الرجـال املتـزوجني                       
 .٢٠٠٢يف عام )  يف املائة٤٤,٨(أعلى منه بالنسبة للنساء املتزوجات ) املائة
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بة الرجـال، وقـد يكـون تفسـري ذلـك           تزيد نسبة النساء األرامل بصورة كبرية عن نسـ         - ٢٥
 ٢٠٠٢ويف عـام  . هو زيادة العمر املتوقع للنساء عنه للرجال بفارق ست سـنوات يف املتوسـط     

 ٢,٢ يف املائـة و    ٨,١(كان عدد النساء األرامل يساوي أربعـة أضـعاف عـدد الرجـال األيـامى                
ئة العمرية، وهو أمـر     وهذا يفسر وجود عدد كبري من النساء كربات أسر يف تلك الف           ) يف املائة 

يضــع تلــك النســاء يف وضــع شــديد الضــعف ممــا يتطلــب رعايــة واهتمامــاً مــن السياســات           
 .االجتماعية

وينبغي أن نذكر هنا أنه توجد يف البلـد أنـواع مـن احلـاالت االجتماعيـة أكثـر تنوعـاً                      - ٢٦
 سـوى ثـالث   ففي النظام القـانوين احلـايل ال توجـد     . يعيشها األشخاص وال تنعكس يف القانون     

فإذا كان أحـد األشـخاص منفصـالً فإنـه حيـتفظ باحلالـة             . حاالت هي العزوبة والزواج والترمل    
ــزواج وعندئــذ يصــبح وضــعه      االجتماعيــة بصــفته متزوجــاً مــا مل حيصــل علــى قــرار بإبطــال ال

ويف حالة املعايشـة يعتـرب الفـرد أعـزب       . االجتماعي وضع األعزب ما مل يدخل يف زواج الحق        
والسـبب يف هـذا الوضـع هـو عـدم وجـود حالـة               . جاً حسب وضعه قبل حالة املعايشـة      أو متزو 

ويأخـذ مشـروع قـانون الـزواج املـدين،          . اجتماعية منفصلة لكل من املعايش واملطلق واملنفصل      
الذي سيأيت ذكره الحقاً، مجيع تلك احلقـائق يف االعتبـار بصـفة قانونيـة، ممـا يـؤدي إىل تقليـل                      

 .املذكورةالتفرقة يف املواقف 
 رئاسة املنـزل النسائية وأنواع املنازل •

، إذ ارتفعـت نسـبة املنـازل الـيت     زاد عدد املنازل ذات الرئاسة النسـائية زيـادة واضـحة         - ٢٧
وتـربز  . ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام       ٣١,٥ إىل   ١٩٩٢ يف املائـة يف عـام        ٢٥,٣ترأسها امـرأة مـن      

 املناطق احلضـرية أكثـر منـها يف املنـاطق الريفيـة، إذ              زيادة نسبة املنازل ذات الرئاسة النسائية يف      
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٣٣ إىل ١٩٩٢ يف ٢٦,٩ارتفعت 

وتالحــظ زيــادة يف املســتوى التعليمــي ويف املشــاركة يف جمــال العمــل بالنســبة لربــات   - ٢٨
 ، كمــا هــو احلــال بــني البيــوت، ويالحــظ ارتفــاع كــبري يف املســتوى التعليمــي لربــات البيــوت  

 سـنة وكـذلك    ١٢ إىل   ٧جمموع السكان، إذا ارتفعت نسبة النساء الاليت قضني يف التعليم من            
 ســنة ١٣وتــربز هــذه الزيــادة يف احلاصــالت علــى أكثــر مــن   .  ســنة فــأكثر١٣الــاليت قضــني 

وارتفــع . ٢٠٠٢ يف املائــة يف ٢٠,٢ إىل ١٩٩٢ يف املائــة يف ٩,٧دراســية، إذ ارتفعــت مــن   
 يف املائــة يف عــام ٣٤,٧لــيت تــرأس البيــت يف النشــاط االقتصــادي مــن  معــدل مشــاركة املــرأة ا

، وهي تتفق مـع الزيـادة يف املسـتوى العـام للنشـاط              ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٤٢,٢ إىل   ١٩٩٢
 .االقتصادي للمرأة
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وبلغــت الزيــادة يف . وزاد عـدد املنــازل كمــا اخنفــض متوســط عـدد األفــراد يف املنـــزل   - ٢٩
ــازل بــني عــا   ــة بينمــا اخنفــض متوســط عــدد   ٢٥,٧ حنــو ٢٠٠٢ و١٩٩٢مي عــدد املن  يف املائ

 يف ٣,٩ يف مقابـل  ٢٠٠٢ من األفـراد يف عـام       ٣,٦األفراد يف املنـزل على املستوى الوطين إىل        
 .ويالحظ هذا االخنفاض يف املناطق احلضرية والريفية على حٍد سواء. ١٩٩٢عام 
ب واألم واألبنـاء هـو الـنمط الغالـب، علـى            ويعترب املنـزل النـواة الـذي يتكـون مـن األ           - ٣٠

 ٥٧ويعتـرب النـوع األول هـو النـوع السـائد إذ ميثـل       . الرغم من الزيادة الثابتة يف املنازل الفردية     
 يف  ٢١,٩ويـربز أيضـاً املنــزل املمتـد، وهـو ميثـل             . ٢٠٠٢يف املائة من جممـوع املنـازل يف عـام           
لرغم من ذلك توجد زيادة تدرجييـة ومسـتمرة يف          وعلى ا . املائة من جمموع املنازل لنفس السنة     

 يف املائـة    ٨,٣ يف املائـة يف مقابـل        ١١,٦ إىل   ٢٠٠٢نسبة املنازل الفردية الـيت وصـلت يف عـام           
 .١٩٩٢يف عام 

 التعليم •
زادت نســبة الســكان املــتعلمني يف البلــد زيــادة كــبرية، وتظهــر هــذه الزيــادة بشــكل     - ٣١

 سـنوات  ١٠سـكان الـذين جييـدون القـراءة والكتابـة مـن سـن             وتبلغ نسبة ال  . خاص بني النساء  
ــأكثر  ــام  ٩٥,٩ف ــة يف ع ــى     ٢٠٠٢ يف املائ ــني النســاء والرجــال عل  وهــي موزعــة بالتســاوي ب

ــة مــع عــام    ــوطين، وباملقارن ــراءة    ١٩٩٢املســتوى ال ــدون الق ــذين جيي  نالحــظ ارتفــاع نســبة ال
 يف املائـة للنسـاء      ١,٣ك الزيـادة جنـدها       يف املائة؛ وعنـد حتليـل تلـ        ١,٢والكتابة يف البلد مبقدار     

 . يف املائة للرجال١و
يالحظ تقدم هـام يف مسـتوى التعلـيم وخاصـة بالنسـبة للمـرأة الريفيـة خـالل العقـد،                       - ٣٢

وتتركـز النسـبة    . وعلى الرغم مـن ذلـك يظـل مسـتوى املـرأة الريفيـة أقـل منـه للمـرأة احلضـرية                     
 يف املائـة يف     ٩٦,٨(والكتابـة يف املنـاطق احلضـرية        الكبرية مـن السـكان الـذين جييـدون القـراءة            

 يف املائـة    ٨٥,٩٧بينما كانت النسبة يف القطـاع الريفـي         ) ١٩٩٢ يف املائة يف     ٩٤,٣ و ٢٠٠٢
ــادة يتضــح أن ســكان الريــف   . ٢٠٠٢ يف عــام ٨٩,١٦ و١٩٩٢يف عــام  وبتحليــل تلــك الزي

النسـاء، الـاليت تبلـغ نسـبتهن     يستأثرن بالنصيب األكرب منها، وعنـد مقارنـة تلـك اجملموعـة مـن             
 يف املائـة يتضـح أن نسـبة         ٩٦,٧ يف املائة باملقارنة باملناطق احلضـرية حيـث تبلـغ النسـبة              ٨٩,٢

وعلـى الـرغم ممـا سـبق نالحـظ         . التعليم يف املناطق الريفية أقل بكـثري منـها يف املنـاطق احلضـرية             
 يف املائــة يف عــام ٨٥,٦ت مــن زيــادة كــبرية يف نســبة النســاء الريفيــات املتعلمــات الــيت ارتفعــ  

ــام  ٨٩,٢ إىل ١٩٩٢ ــة يف ع ــني      ٢٠٠٢ يف املائ ــل الفجــوة ب ــدم أن يقل ــذا التق ــن شــأن ه ، وم
 . سكان احلضر وسكان الريف، خاصة بني النساء
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وحـدثت زيــادة يف املسـتوى التعليمــي للسـكان، وخاصــة بـني النســاء الشـابات، فقــد       - ٣٣
ــيم العــايل    ــادة يف املســتوى التعليمــي للمــرأة   . ارتفــع بصــورة واضــحة معــدل التعل وتتركــز الزي

 عامــاً إذ بلغــت نســبة النســاء يف تلــك الفئــة العمريــة  ٢٩ – ٢٥بوضــوح يف الفئــة العمريــة مــن 
، واخنفضت تلك النسـبة يف عـام   ١٩٩٢ يف املائة يف عام      ٣٤,٤الاليت أكملن التعليم األساسي     

 التعليم املتوسط، ولكن بفـارق أقـل مـن     يف املائة وكان الوضع مشاهباً يف حالة ١٩ إىل   ٢٠٠٢
، بينمـا تظهـر الزيـادة واضـحة يف مسـتوى التعلـيم العـايل                ) يف املائـة   ٣٤,٤ يف املائة إىل     ١٨,٤(

 ٧,٥ يف املائة يف تلك الفئة العمريـة مـن النسـاء، إذ زادت مـن                 ١٠حيث حدثت زيادة قدرها     
 . يف املائة خالل العقد١٧,١يف املائة إىل 

ذا التقدم يف جمال التعليم للمـرأة الشـيلية، علـى نفـس مسـتوى التقـدم يف بـاقي         يعترب ه  - ٣٤
إقلــيم أمريكــا الالتينيــة حيــث يوجــد يف أمريكــا الالتينيــة نســبة عاليــة مــن الســكان مــن النســاء  

إال أن املرأة ال زالـت تعـاين مـن التفرقـة يف جمـاالت عـدة،                 . املتعلمات، خاصة يف التعليم العايل    
 ١٠فيالحظ أن النساء الشابات الاليت درسن أكثـر مـن   .  بالتفصيل فيما بعدكما سيتم شرحه 

ــة بينــهن عــن       أعــوام هــن الغالبيــة يف معظــم الــبالد يف هــذا اإلقلــيم، ولكــن ترتفــع نســبة البطال
الزيــادة الكــبرية يف املســتوى التعليمــي للنســاء، خاصــة التعلــيم   ويتضــح ممــا ســبق أن  . الرجــال

ائــد بالنســبة للنســاء كالــذي يتحقــق للرجــال، مبعــىن أهنــا ال حتقــق  اجلــامعي؛ ال حتقــق نفــس الع
 )٤(مساواة يف التوظيف وال يف مستوى الدخول يف حالة إمتام نفس األعوام من التعليم

 املشاركة يف جمال العمل •
، حدثت زيادة كبرية يف معدالت مشاركة املرأة يف عـامل العمـل خـالل العقـد األخـري           - ٣٥

، ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام   ٣٥,٥٧ إىل ١٩٩٢ يف املائـة يف عـام   ٢٨،٠٦ن فارتفعت النسـبة مـ   
ويف املقابـل، يف نفـس الفتـرة، حـدث          . وتقدر تلك الزيـادة بسـت نقـاط مئويـة يف تلـك الفتـرة              

ومع ذلـك اخنفضـت     .  يف املائة  ١,٤٩اخنفاض يف معدل مشاركة الرجال يف جمال العمل بنسبة          
 . يف املائة٤٥,٢عمل يف أمريكا الالتينية بنسبة نسبة املشاركة النسائية يف جمال ال

وتتضـح أكـرب نسـبة مـن     . وقد زادت معدالت مشاركة املرأة يف مجيع الفئات العمرية        - ٣٦
ومــع مراعــاة اختالفــات العمــر واجلــنس فــإن   .  عامــا٣٤ً إىل ٢٥الزيــادة يف النســاء مــن عمــر  

 ٢٥ قطـاع النسـاء مـن الفئـة العمريـة            الزيادة الكبرية نسبياً يف العشر سنوات األخرية كانت يف        
ويعكــس هــذا الوضــع .  عامــا٥٤ً إىل ٤٥ عامــاً، ويليهــا النســاء يف الفئــة العمريــة مــن  ٣٤إىل 

 .حقيقة تأخر النساء يف تكوين أسرهن
__________ 

دية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، بانوراما اجتماعية ألمريكا الالتينية، اللجنة االقتصا  )٤( 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
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يف املقابل، اخنفضت نسبة مشاركة الرجال يف جمال العمل يف مجيـع الفئـات العمريـة،                 - ٣٧
يرجـع اخنفـاض نسـبة     .  عامـاً الـيت زادت بصـورة طفيفـة         ٦٤ إىل   ٥٥باستثناء الفئة العمرية مـن      

إىل تــأخر ســن دخــول )  عامــا٢٤ً إىل ١٥(مشــاركة الرجــال، وبصــورة أساســية الشــباب مــن 
أو التحـاقهم بالدراسـات    /الشباب إىل سوق العمـل ممـا يشـري إىل فتـرة وجـودهم يف املدرسـة و                 

 .العليا
النشاط االقتصادي سـواء يف املنـاطق الريفيـة أو          وتالحظ زيادة يف مشاركة النساء يف        - ٣٨

 يف ١٩،٠٢ (احلضرية، على الرغم من أنه يف احلالة األوىل ال زالت تعترب نسـبة املشـاركة قليلـة         
وعلـى الـرغم ممـا سـبق تعتـرب الزيـادة يف كلتـا املنطقـتني         ).  يف املائة علـى التـوايل  ٣٧,٨١املائة و 

. أن الــتغري األكــرب نســبياً كــان يف املنــاطق الريفيــة نقــاط مئويــة، األمــر الــذي يوضــح ٦حــوايل 
واإلدماج املستمر للنساء يف جمال العمل الزراعي املومسي، واالشتراك يف زراعـة التصـدير،  مهـا             

وهـذا ميثـل حتـدياً يقتضـي مسـاعدة املـرأة الريفيــة       . مـن العوامـل املهمـة الـيت تفسـر هـذا الوضــع      
 .ا يتعلق باالستقرار يف العمل وظروف العملللحصول على وظائف ذات نوعية أفضل، فيم

فالنســاء  . يعتــرب املســتوى التعليمــي للنســاء العــامالت أعلــى مــن مســتوى الرجــال         - ٣٩
وتبلــغ )  عامــاً مــن الدراســة فــأكثر١٣(العــامالت احلاصــالت علــى مســتوى عــاٍل مــن التعلــيم 

 يف  ٢٦,٨٣التعليمـي    يف املائة مـن اجملمـوع، وميثـل الرجـال يف هـذا املسـتوى                 ٣٧,٧٩نسبتهن  
)  سـنوات دراسـة أو أقـل      ٦(وميثل العـاملون احلاصـلون علـى مسـتوى تعليمـي مـنخفض              . املائة

 . يف املائة من الرجال١٧,٧٥ يف املائة من النساء و١٢,٠٥
ــة يف شــغل الوظــائف حســب اجلــنس قائمــة    - ٤٠ ــزال التفرق فتمــارس أغلــب النســاء  . ال ت

والقطــاع الثالــث لالقتصــاد هــو الوحيــد الــذي  . جتمــاعيأعمــاالً تعتــرب نســائية مــن املنظــور اال
حــدثت فيــه زيــادة مــن كــال اجلنســني يف اقتصــاد شــيلي، إذ ارتفــع معــدالت العمالــة يف هــذا     

 يف املائة، بينمـا اخنفضـت معـدالت العمالـة عمومـاً             ٤٣,١ بنسبة   ٢٠٠٢ و ١٩٩٢القطاع بني   
ــدار   ــة ويف القطــاع الثــ ٢٠,٥يف القطــاع األول مبق ــدار  يف املائ ــة١،١اين مبق ــارس .  يف املائ ومت

أغلبيــة النســاء أعمــاالً يعتربهــا اجملتمــع أعمــاالً نســائية خاصــة جلنســها مثــل عــامالت اخلــدمات  
.  يف املائـة مـن مشـاركة النسـاء العـامالت           ١٦,٥والتقنيات، ومتثل كل فئـة مـن هـاتني الفئـتني            

 يف املائـة    ١١,٥ يف املائـة و    ١٣,٠وأيضاً تربز نسبة فئات املعلمات وموظفات املكاتب، بنسـبة          
ويتضح مما سـبق أنـه علـى الـرغم مـن مسـتويات التعلـيم الـيت وصـلت إليهـا املـرأة                . على التوايل 

 .وتفوقت فيها على الرجال إال أهنا مل حتقق انتشاراً وتوسعاً يف فرص العمل
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 جتهيزات املنازل •
عمال املنـزلية اليت تضطلع هبا حدث حتسُّن ملحوظ يف جتهيزات املنازل مما ُيسهِّل األ - ٤١

ويالََحظ التقدُّم الكبري يف وصول التكنولوجيا والزيادة الواضحة . الزوجات يف أغلب األحيان
 كانت نسبة املنازل اليت لديها ٢٠٠٢ففي عام . يف احلصول على األجهزة الكهربائية املنـزلية

ن متصلة بالكابل أو السواتل  يف املائة واليت لديها أجهزة تليفزيو٢٠,٥أجهزة حاسوب 
بينما كان الوضع يف عام .  يف املائة١٠,٢ يف املائة، واليت لديها اتصال باإلنترنت ٢٣,٩
 يف املائة ٧٨,٨ يف املائة من املنازل هبا غسالة، وبلغت هذه النسبة ٤٨,٢:  كالتايل١٩٩٢
 يف املائة ٨٢,١سبة إىل  يف املائة من املنازل هبا ثالجة، وارتفعت الن٥٤,٦، و ٢٠٠٢يف عام 

وارتفعت نسبة .  يف املائة٣٠ يف املائة هبا مايكروويف، ارتفعت إىل ٤,٢، و ٢٠٠٢يف 
 يف املائة، بينما زادت نسبة اهلواتف ٥١ يف املائة إىل ٢٣,٦املنازل اليت هبا هواتف ثابتة من 

 . يف املائة٥١ يف املائة إىل ١املتنقلة من 
تقدم الذي سهَّل إدماج املرأة يف جمال العمل عن طريق يتضح مما سبق مدى ال - ٤٢

وعلى الرغم من ذلك مل ُتَحل مشكلة توزيع املسؤوليات . ختفيف أعباء األعمال املنـزلية
مع . داخل املنـزل وال مشكلة النظرة الدونية للمرأة اليت تؤثر يف ختصيص العمل املنـزيل للمرأة

املنـزلية يالَحظ تغيُّر إجيايب تدرجيي خاصة بني الشباب، ذلك فإنه فيما يتعلق بتوزيع املهام 
ولكن الطريق ما زال طويال أمام املساواة التامة بني الرجال والنساء واختيار املهام حبريَّة 

 .كاملة وعدم االلتفات إىل األفكار اجلنسانية السائدة
 عرض التقرير حسب ترتيب مواد االتفاقية -ثالثا 
  بني الرجل واملرأة أمام القانونمبدأ املساواة - ١
مت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير تنفيذ سلسلة من التعديالت التشريعية ساعدت  - ٤٣

على التقدُّم يف تأمني املساواة بني املرأة والرجل يف التمتع باحلقوق املدنية والسياسية 
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

التقدُّم اهلام، ال تـزال توجـد مواقـف تضـع املـرأة يف مرتبـة أقـل                  وعلى الرغم من ذلك      - ٤٤
ــادرات    . مــن الرجــل ويرجــع هــذا إىل األمنــاط التمييزيــة يف النظــام القضــائي وإىل أن بعــض املب

وعلـى الـرغم مـن التقـدُّم التشـريعي الـذي       . القانونية اليت تلغي هـذه التفرقـة ال تـزال قيـد النظـر        
 يف بعـض احلـاالت مشـكالت يف تفسـري القـانون علـى مسـتوى        حتقق يف البلـد، ال تـزال توجـد     
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احملاكم مما يتعذر معـه تطبيـق املبـادئ بشـكل كامـل يكفـل حتقيـق األهـداف الـيت ُوِضـَعت مـن                          
 .أجلها

 ): أ٢املادة  (مبدأ املساواة الدستورية •
  مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة،)٥(يؤكِّد إصالح النظام السياسي يف شيلي - ٤٥
يف ” الرجال“بدال من ” األفراد“ من الدستور لتحل كلمة ١بصفة خاصة مت تعديل املادة و

النص الذي يساوي بني األفراد يف احلرية واملساواة والكرامة واحلقوق، ويضيف عبارة 
الرجال والنساء “: ١٩يف الفقرة الثانية من املادة ” التمتع بنفس احلقوق أمام القانون“

 .”نونمتساوون أمام القا
 ٧ ج و٢ ب و٢املواد  (املساواة أمام القانون، والقضاء على التمييز يف التشريع •
 ):١، الفقرة ١٥و

 الذي ُيعدِّل القانون املتعلق بالتخلي عن )٦(١٩ - ٧٤١يهدف القانون رقم  - ٤٦
 ، إىل التأكيد على العدالة واإلنصاف يف دفع النفقة واإلعالةاألسرة ودفع النفقة واإلعالة

ويقضي القانون بإلزام الوالد الذي لديه دخل باإلنفاق على أوالده . وعلى التنفيذ الفعلي
 يف املائة ٣٠ يف املائة كحٍد أدىن من الدخل يف حالة وجود ولد واحد، و ٤٠القُصَّر بنسبة 

وحيدد القاضي نفقة مؤقتة منذ حلظة اختاذ قرار . لكل ولد إذا كان لديه أكثر من ولد واحد
وبالنسبة ملعاملة األبناء القُصَّر ُيلِزم القانون القاضي . د أساس قانوين مقبول لدفع النفقةبوجو

بتحديد نفقة مؤقتة وإلزام املدََّعى عليه بدفعها خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه بذلك، فإذا 
 .عجز عن الدفع جيب عليه أن ُيقدِّم ما يثبت عدم قدرته على الدفع خالل نفس الفترة

باإلضافة إىل ذلك ُيلِزم القانون القضاة، يف حالة التعامل مع العاملني بأجر، بتحديد  - ٤٧
ويعين هذا أنه جيب . طريقة الدفع عن طريق حجز جزء من املرتب من ِقَبل صاحب العمل

استقطاع النفقة من راتب العامل ودفعها بطريقة مباشرة إىل املستحقني، ويف حالة الفصل من 
ويقضي هذا التعديل ضمن أحكام .  االستقطاع من املكافأة اليت حيصل عليها الفردالعمل يتم

 . يف املائة كحٍد أدىن لإلنفاق على ابنه القاصر٤٠أخرى بأن يدفع املدََّعى عليه من دخله 

__________ 
:  حتت عنوان١٩٩٩يوليه / متوز١٦ يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ١٩-٦١١ُنِشر القانون رقم   )٥( 
 .”إصالح النظام السياسي بشكل يؤكد على املساواة بني املرأة والرجل“
 املتعلق ١٤ - ٩٨٠، وهو ُيعدِّل القانون ٢٠٠١يوليه / متوز٢٤يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ُنِشر   )٦( 

 .بالتخلي عن األسرة ودفع النفقة واإلعالة
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 املتعلق بالعنف ١٩-٣٢٥ الذي ُيعدِّل القانون رقم )٧(يهدف مشروع القانون - ٤٨
يريات يف النظام القانوين للعنف العائلي حىت يتالىف الثغرات املوجودة  إىل إحداث تغ)٨(العائلي

ويرمي هذا املشروع إىل تبسيط اإلجراءات وفرض عقوبات مناسبة لكل . يف القانون الساري
وحيدِّد مشروع القانون مفهوم العنف العائلي . نوع من السلوك الذي يعاِقب عليه القانون

ل طلب ُسُبل احلماية وتقدميها، ويضع شروطاً للوصول التفاق ويقرِّر تسهيالت كبرية من أج
بني األطراف، ويعطي صالحيات أكرب للشرطة للتدخل يف حالة استخدام العنف، كما ينظم 

 .العقوبات املقررة
 وإدخال نظام التوفيق إىل )٩(يهدف مشروع القانون اخلاص بإنشاء حماكم األسرة - ٤٩

قضايا األسرة، وتقدمي مساعدة متعددة التخصصات من  للتعامل مع وجود قضاء متخصص
ويسعى مشروع القانون إىل هتيئة الظروف ألطراف النـزاع من أجل . املختصني بشكل دائم

 .الوصول إىل حلول بالتراضي وُيقرر مبدأ التوفيق يف هذه القضايا
ــادرة هلــا صــلة بتحــديث نظــام     - ٥٠  إدارة وتتصــل الصــعوبات الــيت تواجــه تنفيــذ تلــك املب

العدالة، وتشمل جمموعة من املبادرات القانونية ذات األولوية اليت يتم مـن خالهلـا البحـث عـن                  
حلــول شــاملة ومتماســكة وفعَّالــة للمشــاكل الــيت يــرى اخلــرباء، كمــا حيــس هبــا اإلدراك العــام   

ة، وخاصـة فيمـا     وميثِّل التوسُّع يف التحـوُّالت املُقَترحـ      . الوطين أهنا تؤثر على نظام العدالة احلايل      
 .يتصل بوضع جهاز التحريات اجلنائي، جزءاً مهماً من جهود احلكومة ومواردها

 الذي ُيَعدِّل القانون الوطين الدستوري للتعليم، وهو )١٠(١٩-٦٨٨القانون رقم  - ٥١
، مينح احلق للطالبات احلوامل أو األمهات املُرِضعات يف االلتحاق باملؤسسات التعليمية

عدم اعتبار احلمل واألمومة عائقا أمام االلتحاق ” اليت تنص على ٢على املادة وهو يشتمل 
وهتدف إىل توفري التسهيالت األكادميية . ”باملؤسسات التعليمية والبقاء فيها يف أي مستوى

 .”اليت تناسب احلالة

__________ 
، وهو قيد املناقشة داخل جملس النواب، ٢٠٠١أغسطس / آب٣٠مشروع مقدم من احلكومة يف   )٧( 

 .يف القراءة األوىل. ومعروض حاليا على جلنة األسرة
 وتشري اآلثار املترتبة على تطبيقه إىل اإلصالحات اليت ١٩٩٤بدأ العمل بقانون العنف العائلي يف   )٨( 

 .تتطلب تقوميا ليصبح القانون أكثر تأثريا
، وهو قيد املناقشة يف اللجان املوحَّدة اليت تنظر يف الدستور ٢٠٠١مايو / أيار٣٠مشروع مقدَّم يف   )٩( 

 . شؤون األسرة يف جملس النوابوالتشريع والقضاء ويف
 بشأن ١٨-٩٦٢تعديل القانون رقم : ٢٠٠٠أغسطس / آب٥ُنشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ   )١٠( 

 .التعليم اإللزامي
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 ُيذكَر أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أعربت يف مالحظاهتا على التقرير - ٥٢
وترك .... الستمرار املفاهيم النمطية بشأن دور املرأة والرجل يف اجملتمع “السابق عن القلق 

ألن الفتيات “، وأشارت اللجنة أيضا إىل القلق ”املراهقات للمدرسة بسبب احلمل املبكِّر
 .”احلوامل هن وحدهن الاليت ُيطردن من املدارس اخلاصة

لـوطين الدسـتوري للتعلـيم تقـدما هامـا يف هـذا اجملــال       ُيعـد التعـديل املـذكور للقـانون ا     - ٥٣
حيــث يضــمن االلتحــاق باملؤسســات التعليميــة واالســتمرار فيهــا لكــل الطالبــات احلوامــل، إذ   
يضـــمن هلـــن االلتحـــاق باملراحـــل التعليميـــة ومتابعتـــها بغـــض النظـــر عـــن كـــوهنن حوامـــل أو  

 االستمرار يف الدراسة واحلصـول      وهبذا التعديل تضمن الفتيات احلوامل واملرضعات     . ُمرِضعات
على أن هذا اإلصـالح حيتـاج، لكـي يـؤيت مثـاره، إىل عمليـة أكـرب                  . على التسهيالت األكادميية  

تقتضــي تقويــة شــبكات الــدعم ومشــاركة القطاعــات األخــرى يف اجملتمــع عــالوة علــى النظــام  
 .ى حتقيقهالتعليمي، وهو ما يعمل قطاع التعليم واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة عل

ومن بني املبادرات اجلارية هناك برنامج يهدف إىل مكافحة التسرب من الدراسة،  - ٥٤
وهو برنامج املدرسة للجميع، ويشتمل على استراتيجيات خمتلفة حسب نوع اجلنس ملواجهة 

ويوفر هذا . مشكلة التسرب من املدرسة، نظرا ألن أسباب التسرب ختتلف بني اجلنسني
سبة للفتاة ظروفا تقدمية متكنها من العناية باألطفال والوصول إىل خدمات الربنامج بالن

 .الرعاية الصحية لألطفال واألمهات
ويقضي هذا . )١١( سنة١٢اإلصالح الدستوري الذي جيعل مدة الدراسة اإللزامية  - ٥٥

عليم  سنة، وينص على واجب الدولة ضمان توفري الت١٢التعديل جبعل مدة الدراسة اإللزامية 
ويشري النص القانوين . )١٢( سنة٢١حىت هذا املستوى جلميع تالميذ وتلميذات شيلي حىت سن 

التعليم األساسي والتعليم املتوسط إلزاميان وجيب على الدولة توفري نظام جماين يكفل “إىل أن 
ط وبالنسبة للتعليم املتوس. ”تنفيذ هذا اهلدف، ويضمن حصول مجيع املواطنني على هذا احلق

 . عاما٢١ميتد هذا النظام، وفقا هلذا القانون، حىت سن 
، والذي  الذي يعدل القانون الدستوري للبلديات)١٣(١٩-٦٠٢القانون رقم  - ٥٦

 .يعهد إىل البلديات بوظائف تتصل بتعزيز املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء
__________ 

 .٢٠٠٣مايو / أيار٧تعديل دستوري مت إقراره يف   )١١( 
ن البند اخلامس يف مشروع القانون الذي أصبح اآلن قانونا، مكوَّن من مادة واحدة تستعيض ع  )١٢( 

 . من الدستور بنص يفرض هذا االلتزام اجلديد على حكومة شيلي١٩ من املادة ١٠الفقرة 
، القانون ١٨-٦٠٢، وهو يعدل القانون رقم ١٩٩٩مارس / آذار١٥نشر يف اجلريدة الرمسية يف   )١٣( 

 .الدستوري للبلديات فيما يتعلق باإلدارة احمللية
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 ويهدف إىل املعاقبة على  الذي جيرم التحرش اجلنسي يف العمل،)١٤(مشروع القانون - ٥٧
 يف املائة ٢٠ على – حسب إحصاءات إدارة العمل –التحرش اجلنسي يف العمل الذي يؤثر 

وهو يعدل قانون .  هذا السلوك كما حيدد العقوبة عليه)١٥(وحيدد مشروع القانون. من النساء
اءة إىل العمل، وجيعل سلوك الشخص الذي يتحرش بعامل أو عاملة جنسيا حتت هتديد اإلس

وإذا كان الشخص الذي ميارس هذا الفعل هو . وضعه يف العمل جنحة يعاقب عليها القانون
رب العمل، حيق للعامل أو العاملة فسخ عقد العمل واملطالبة بالتعويض القانوين إضافة إىل 

 .التعويض الذي يقرره القاضي عن اإلساءة غري األخالقية
 من نفس –ن طلب التعويض عن الضرر املعنوي وميكن مشروع القانون املدعي م - ٥٨

القاضي العمايل، دون اضطراره للجوء إىل حمكمة أخرى، ويفرض على املؤسسة اليت 
تستخدم عشرة عمال فأكثر أن تضّمن نظامها الداخلي إجراء لتلقي ادعاءات التحرش 

 للعاملني يف اجلنسي والتحقيق فيها، كما يطلب تعديل القواعد املتعلقة بالنظام اإلداري
 .البلديات مبا يضمنها املعاقبة على التحرش اجلنسي

تسعى احلكومة، من خالل اآلليات اليت بني يديها، إىل اإلسراع يف عملية املوافقة  - ٥٩
 إال أن جهود احلكومة يف هذا السبيل تصطدم بواقع عدم إعطاء )١٦(على هذه املبادرة القانونية
 . الشؤون العمالية يف جملس الشيوخأولوية هلذا املشروع يف جلنة

 الذي يعدل قانون العمل وقانون اإلجراءات اجلنائية )١٧(١٩-٦١٧القانون رقم  - ٦٠
ويتضمن هذا التعديل . والنظم القانونية األخرى بالنسبة للمسائل املتعلقة جبرمية هتك العرض

د مفهوم الضحية سواء كان الذي يتسم بأمهية كبرية للمرأة، التوصيف القانوين للجرمية، وحيد
 فهو يلغي جرمية هتك العرض باعتبارها جرمية جنائية من حيث أهنا تشترط )١٨(رجال أو امرأة

__________ 
وحتت املوافقة عليه يف جملس . ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٤مة إىل الربملان يف قدم اقتراح احلكو  )١٤( 

النواب، وهو معروض اآلن على جملس الشيوخ يف املستوى الثاين للموافقة الدستورية، من خالل إدراجه يف 
 .جدول أعمال جلنة الشؤون العمالية الشيوخ

ك ذو طابع جنسي من جانب واحد ال يوافق عليه يعرف مشروع القانون التحرش اجلنسي بأنه سلو )١٥( 
الطرف اآلخر، ويعد تصرفا سلبيا يف الوضع العمايل مما يؤدي إىل مظلمة، وميكن أن يكون هذا السلوك عبارة 
عن فعل أو أفعال متكررة مع الوقت حياول من خالله الرئيس أن يضغط على مرءوسه أو مرءوسته جنسيا عن 

 .قية أو منفعة أو إجازة أو غريهاطريق الوعد بعالوة أو تر
نظرا ملا تشعر به اإلدارة الوطنية لشئون املرأة من قلق بسبب بطئ التقدم يف هذه املبادرة، وكانت  )١٦( 

من اجلهات اليت تبنَّت مشروع القانون، فإهنا ستقدِّم التماساً رمسياً عاجالً بأن تتم املوافقة على مشروع القانون 
 .٢٠٠٤قبل هناية عام 

 .١٩٩٩يوليه / متوز١٢نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ   )١٧( 
كان التشريع القدمي يقصر جرمية هتك العرض على اإليالج يف الفرج من رجل المرأة، أما يف  )١٨( 

 .التشريع اجلديد فتشمل عالوة على اإليالج يف الفرج اإليالج يف الشرج ويف الفم ألي شخص كان
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، كما أنه يعدل الوصف اجلنائي للخالعة حبذف مجيع اإلشارات )عذراء(أن تكون الضحية 
 .)١٩(”حسنة السمعة“التمييزية مثل اشتراط أن تكون الضحية 

جرمية اللواط وقصرها على العالقة اجلنسية املثلية مع قاصر، وإلغاء عقوبة ومت تعديل  - ٦١
العالقات اجلنسية املثلية اليت تتم بني الغني بالتراضي ومتارس يف مكان خاص، ما مل يكن 

 .الفعل بشكل هتك عرض أو خالعة أو حترشا جنسياً
” ش اجلنسيالتحر“مبفهوم ” السلوك الشائن“يستعيض التشريع عن مفهوم  - ٦٢

ويعاقب على استغالل القصر يف إنتاج وترويج املواد اإلباحية، كما ينشئ جرمية اغتصاب 
األزواج ويلغي شرط اإلعفاء عن املسؤولية اجلنائية يف حالة قبول املعتدى الزواج من 

 .الضحية
ومن ناحية رفع الدعوى مت توسيع نطاق األشخاص الذين ميكنهم اإلبالغ عن  - ٦٣

 اجلنسية حبكم عملهم مثل املعلمني واألطباء واألشخاص اآلخرين الذين يضطلعون اجلرائم
حبكم عملهم على أسباب اجلرائم اجلنسية، كما مت إلغاء املواجهة بني الضحية واملعتدي 

 .)٢٠(وتوسيع صالحية الشهادات الطبية
ح قوانني  املعدل لقانون الزواج املدين، وهو يهدف إىل إصال)٢١(مشروع القانون - ٦٤

، وهو يعترب أن انفصام الزوجية ليس حدثا ١٨٨٤هذه املؤسسة اليت يعود تنظيمها إىل عام 
استثنائيا حيتاج إىل تنظيم مرهق إلمتامه ويقضي سلوك دروب كثرية ابتداء من االنفصال 

 .القانوين حىت الطالق وانفصام الصلة الزوجية
نفصال واملشاكل اخلطرية يف الزواج، ويف هذا الصدد يتناول املشروع أشكال اال - ٦٥

وينظم إبطال الزواج واالنفصال والطالق، ويتضمن تعديالت بشأن اشتراط صحة الزواج، 
فيلغي شرط موافقة السلطة املدنية، ويرفع السن األدىن للزواج ويوسِّع األمناط املعترف هبا 

نون انفصال املتعاشرين، وينظم مشروع القا. للتعايش والقدرة على الدخول يف عقد الزواج
وحيدِّد مفهوم االنفصال اجلسدي ويلغي شرط املعاشرة اجلنسية واإلخالص للزوج، ويؤسس 

ويف مجيع أحوال . مفهوم الطالق وينشئ حالة مدنية جديدة تسمح بالزواج من جديد

__________ 
احلايل ضمن األفعال اليت تشكل جرمية جنسية استغالل سذاجة الضحية، واستغالل يدرج التشريع   )١٩( 

 . سنة١٢ سنة وأكرب من ١٨املعتدي لسلطته، سواء كان الضحية رجال أو امرأة أقل من 
 .كان ذلك يقتصر من قبل على شهادة الطبيب الشرعي  )٢٠( 
افقة عليه يف جملس النواب مع بعض التعديالت  ومتت املو١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨قُدِّم يف   )٢١( 

 .وسيعرض يف املرحلة الثانية على جملس الشيوخ يف جلنة الدستور والتشريعات والقضاء والتنظيم
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الطالق واالنفصال وإبطال الزواج جيب على املتعاشرين تقدمي ما يثبت موافقتهما بشكل 
 .ٍف وكامل فيما خيص عالقتهما يف املستقبلكا
أشارت من ضمن مالحظات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على التقرير السابق  - ٦٦

ويشار يف هذا الصدد إىل . اللجنة إىل القلق بشأن عدم وجود أحكام تتعلق باحنالل الزوجية
روط املطلوبة من الرجل واملرأة أن املبادرة القانونية املذكورة تضفي على الطالق نفس الش

وتؤكد على ضرورة التعويض املادي للشخص الذي يكرس وقته للعناية باألطفال وبالعمل 
 .املنـزيل
. وال يزال مشروع القانون الذي ُيعدِّل قانون الزواج املدين يف مرحلته النهائية - ٦٧

لوجية لقطاع مؤثِّر من احلياة وتتصل مرحلة حتويل مشروع القانون إىل قانون باألفكار األيديو
الوطنية من ذوي اآلراء احملافظة أو الدينية بشأن مؤسسة الزواج، والذين يقاومون إمكانية 

وقد ظلت هذه الصعوبة قائمة منذ وقت طويل . إدخال تعديالت على شكل الطالق
فيه وعرقلت تنفيذ مشروع القانون، وهي مسألة ال مفر منها يف نظام أبوي بشكل مبالغ 

ويتمثل احلل الوسط الذي تعرضه حكومة الرئيس الغوس بشأن . كما هو احلال يف شيلي
 .إصالح الطالق يف إجراء تنفيذي تقدُّمي يسهم يف التغلب على العقوبات املذكورة

وبالتوازي مع املناقشات اجلارية يف خمتلف نواحي احلياة الوطنية املناهضة للطالق مت  - ٦٨
 منها أن نسبة كبرية من السكان تؤيد مشروع القانون بشأن الطالق استطالع آراء اتضح

وقد أتاحت تلك العوامل إعطاء حافز جديد للمبادرة املعروضة حاليا على الربملان . )٢٢(املدين
 .يف مراحلها األخرية

 الذي يعـدل نظمـا قانونيـة خمتلفـة هبـدف تـدعيم حقـوق املـرأة يف                   )٢٣(مشروع القانون  - ٦٩
يف احلياة العامة الوطنية، ويهدف إىل دمج تلك احلقوق يف القوانني الدستورية بشـأن              املشاركة  

 .األحزاب السياسية، والتصويت الشعيب وفرز األصوات ويف البلديات
أعربت جلنة القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مالحظاهتـا علـى التقريـر الثالـث عـن                        - ٧٠

ســيما علــى  العمــل السياســي وإدارة احلكــم، والالخنفــاض معــدل مشــاركة املــرأة يف  “قلقهــا 
وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى أن تقـوم بتعزيـز مـا اختـذ مـن إجـراءات يف                      . مستوى صنع القرار  

 .”إطار استراتيجيات متكاملة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة

__________ 
 . يف املائة من الشيليني والشيليات يؤيدون تشريع الطالق املدين٨٠تشري االستقصاءات إىل أن حنو   )٢٢( 
 وهو اآلن معروض على جلنة األسرة يف جملس ١٩٩٧مارس / آذار١٣مت طرحة للمناقشة يف   )٢٣( 

 .النواب، ولكن مل يبت يف أمره حىت تارخيه
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يف هــذا الصــدد، يقتضــي املشــروع املقتــرح لقــانون إنشــاء وعمــل ومتويــل األحــزاب     - ٧١
 يف املائـة مـن جممـوع    ٦٠سية وضع إجراءات تضمن أال تزيد حصة أي من اجلنسني عـن       السيا

، املقتـرح   ”الدميوقراطيـة احلزبيـة   “وخبصوص نظام احلصـص   . الوظائف التنفيذية لتلك األحزاب   
لالنتخــاب ســواء للربملــان أو للبلــديات، يــنص مشــروع القــانون علــى أنــه ال جيــوز أن يتجــاوز  

 . يف املائة من اجملموع٦٠لقوائم االنتخابية عن حصة أي من اجلنسني يف ا
ــرأة مشــروع         - ٧٢ ــة لشــؤون امل ــبىن اإلدارة الوطني ــادرة وت ــك املب ــة تل ــن أمهي ــرغم م عــل ال

القانون، إال أنـه توجـد صـعوبات لبـدء مناقشـته يف الربملـان نظـرا ألن أعضـاء الربملـان مل يبـدوا                         
ويظهـر هـذا املوقـف أيضـاً يف بعـض اجتاهـات             . اهتماما كبريا هبذه املسـألة ومل يعطوهـا أولويـة         

 .األحزاب السياسية والشخصيات العامة
 الـذي يعـدل القـانون الـوطين الدسـتوري بشـان البلـديات               )٢٤(١٩-٥٨٢القانون رقم    - ٧٣

الــذي يســمح للمــرأة الــيت متــارس دور العمــدة يف البلديــة أن تعــني مــن ينــوب عنــها أثنــاء فتــرة  
وكـان جملـس البلديـة يف السـابق هـو           .  يومـاً كحـد أقصـى      ١٣٠ملدة  إجازهتا قبل وبعد الوالدة     

الذي يقوم بتحديد البديل، من بني أعضائه، ومن املمكن أن يكـون عضـواً يف حـزب سياسـي                   
آخر أو من قائمة سياسية أخرى مما يؤثر على استمرار اإلدارة خالل فتـرة اإلجـازة قبـل وبعـد                

 .الوالدة
 اإلصالح يف عامل العمل •

أرسلت احلكومة إىل الربملان العديد من املبادرات حول اإلصالحات القانونية اليت  - ٧٤
وكان الربملان نشطاً يف . تصحح األوضاع غري العادلة أو حتسن وضع العاملني والعامالت

املناقشات واملداوالت اليت تتعلق هبذه األمور، حيث متت املوافقة على قوانني تتعلق 
 .لكنه اعترض على بعض االتفاقات املهمة من وجهة نظر احلكومةباالتفاقات الدولية، و

، الذي يعدل قانون )٢٥(١٩- ٧٥٩ القانون رقم تربز من بني تلك املبادرات، - ٧٥
 :يف املسائل التاليةالعمل 

 احترام احلقوق الشخصية للعامل داخل الشركة •
 ختفيض ساعات العمل •
 مالمحاية وتدعيم حق التنظيم النقايب للع •

__________ 
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٨نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ   )٢٤( 
 .٢٠٠١صدر يف ديسمرب   )٢٥( 
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 محاية العمال خالل عملية التفاوض اجلماعي وبعدها •
 تنظيم أشكال جديدة للعمل •
 تدعيم القدرة الرقابية لوزارة العمل •

يسمح هذا اإلصالح خبلق أشكال جديدة للتعاقد الذي يشجع على توظيف النساء،  - ٧٦
ييزية يف عرض ويف نفس الوقت يؤكد على حقوقهن االجتماعية، كما حيظر املمارسات التم

العمل، وتدمج مبدأين جديدين يف قانون العمل، األول مينح احلماية للعاملني والعامالت يف 
ومن النواحي اهلامة األخرى اليت تتعلق . املنـزل والثاين يتضمن اعترافا صرحيا بالعمل عن بعد

ال، مت تنفيذ ويف هذا اجمل. باملرأة واليت تساعدها يف القيام بأدوارها، ختفيض ساعات العمل
 :التغيريات التالية

 يناير ١ ساعة، ابتداًء من ٤٦ ساعة أسبوعياً إىل ٤٨ختفيض ساعات العمل املعتادة من  •
٢٠٠٥. 

 ساعة ٤٦ تصبح ساعات العمل ٢٠٠٥ وابتداء من – ساعة أسبوعيا ٤٨مت إعادة حد الـ •
دمات اإلضاءة واملياه أسبوعياً فقط جلميع العاملني يف التلغراف واهلواتف والتلكس وخ

واملسارح، ويستفيد من هذا التعديل أيضا، العاملون يف الفنادق واملطاعم والنوادي، 
 .ساعات يومياً، ولكنهم يعملون مخسة أيام فقط يف األسبوع١٠حيث أهنم يعملون 

 .مت حتديد استخدام ساعات العمل اإلضافية بيومني فقط مع ضرورة كتابة عقد هبذا •
ة للعاملني يف جمال التجارة، مت منحهم يومني للراحة يف الشهر، وجيب أن يتوافقا وبالنسب •

 مع يوم األحد، ولكن ال يتم تراكمهما
 مت تنظيم العمل نصف اليومي •
فيما يتعلق بالعاملني املومسيني يف جمال الزراعة، وضع اإلصالح مبادئ واضحة لتحسني  •

 : تلك املبادئ على سبيل املثال ما يلي، ومن)٢٦(ظروف تلك اجملموعة من العمال
جيب تسجيل األفراد الذين يقومون بدور الوساطة بني العمال الزراعيني وبني الذين  - 

يقومون باخلدمات يف شركات جتارية أو صناعية تتصل بالزراعة يف سجالت 
ومينح هذا القانون صفة رمسية للعمال . خاصة، مما يسهل إجراء التفتيش العمايل

زراعيني املؤقتني، ومن مث مينح ضمانات أكثر للعاملني املومسيني يف هذا القطاع ال
وهبذا، تستطيع وزارة العمل متابعة تنفيذ املبادئ العمالية للعمال املذكورين وتستطيع 

__________ 
 . حول املساواة يف الفرص يف التوظيف والعمل٥انظر البند   )٢٦( 
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أيضاً حتسني ظروف احلماية هلم عن طريق اإلبالغ عن العاملني الذين يعملون من 
 .خالل الوسطاء

 العمل بتهيئة ظروف مناسبة وصحية للسكن على نفقته، يف حالة عدم يلتزم صاحب - 
استطاعة العاملني الوصول إىل أماكن إقامتهم، والظروف اخلاصة اليت تساعدهم على 
احلصول على الغذاء وإعداده واستهالكه، أو إعداده يف حالة تعذر حصوهلم عليه 

 املسافة بينهم وبني مكان بصورة مباشرة، وتوفري وسيلة مواصالت عامة إذا كانت
 .العمل أكثر من ثالثة كيلو مترات

يعطي احلق لنقابات العمال الزراعيني املومسيني يف عرض مشروع اتفاق مجاعي على  - 
وميكن من . أصحاب األعمال والتفاوض بصورة مجاعية قبل بداية األعمال املومسية

 واألجور تتضمن أيضا خالل تلك املفاوضات االتفاق على مبادئ مشتركة للعمل
منع األخطار، والصحة واألمن، وتوزيع أيام العمل، ومبادئ حول التغذية، والنقل 

وميكن من خالهلا أيضا حتديد مبادئ حول احلد . واإلسكان ومرافق رعاية الطفل
األدىن لألجور، للعمال املشتركني يف النقابة، وحتديد األشكال والوسائل اليت ميكن 

وباإلضافة لذلك ينص اإلصالح يف قانون . ئة ظروف العمل والتوظيفمن خالهلا هتي
العمل على إمكانية أن يقوم أصحاب العمل الذين تقع مقار عملهم أو شركاهتم 
داخل نفس البلدية بتهيئة، واحد أو أكثر من مرافق رعاية الطفل ألبناء العامالت 

 .أثناء فترة العمل املومسي
من بني مبادرات أخرى تتصل باحلقوق االقتصادية تسعى تلك املبادرات،  - ٧٧

كما . واالجتماعية للمرأة، إىل تصحيح وضع عدم االستقرار يف العمل الذي يهدد العامالت
تسعى تلك املبادرات إىل وسائل تتفادى من خالهلا القلق الواضح الذي أعربت عنه جلنة 

أنه برغم “ير السابق، حيث ذكرت القضاء على التمييز ضد املرأة، يف مالحظاهتا على التقر
اجلهود اليت بذلت من خالل اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة تواجه العامالت املومسيات وضعاً 

 .”حرجاً من حيث ظروف العمل واألجر ورعاية األطفال
 
 
 
 محاية األمومة واملسئوليات املشتركة يف تربية األبناء وتعليمهم  •
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 بإجازة ملدة عام للنساء والرجال األرامل أو )٢٧(١٩-٦٧٠يأذن القانون رقم  - ٧٨
ومتنح . وفقاً ألحكام قانون التبينابنة /العزاب، الذين يبدون يف احملكمة رغبتهم يف تبين ابن

 .هذه اإلجازة من تاريخ صدور احلكم للعامل أو العاملة بتبين الطفل أو حضانته أو تعليمه
 باحلق يف هذه اإلجازة يف حالة وفاة األم أثناء ومبوجب هذا القانون، يتمتع الرجل - ٧٩

الوالدة أو بعدها مباشرة إذا كان يف حالة إجازة من العمل عوضا عن إجازة ما قبل الوضع 
ومينـــح القــانون رقم . أو ما بعد الوضع لألم، وبذلك متتد هذه اإلجازة إىل عام كامل

حالة وفاة األم أثناء الوالدة أو خالل  إجازة ما بعد الوالدة لألب يف ١٩٩٣ لسنة ١٩-٢٥٠
التمتع باإلجازة املذكورة مع خصم مدة اإلجازة اليت قضتها األم العاملة وبذلك حيول دون 

ويعطي هذا القانون األباء . فصل العاملة من عملها ملدة عام، بعد انتهاء إجازة الوالدة
 .متياز السابقاملنتفعني بإجازة ما بعد الوالدة بسبب وفاة األم نفس اال

ويهدف إىل .  الذي يسهل استخدام اإلجازة اخلاصة باألمومة)٢٨(مشروع القانون - ٨٠
تعديل حق استخدام إجازة ما قبل الوالدة، مع السماح بنقل ثالثة أسابيع من إجازة ما قبل 
الوالدة إىل إجازة ما بعد الوالدة، مع تقدمي شهادة طبية، مع وجود إمكانية العمل بدوام 

 .جزئي يف الوقت اإلضايف، وإطالة فترة الرضاعة حلديثي الوالدة
 الذي يوسع حق التغذية لألبناء األقل من عامني لكل امرأة )٢٩(مشروع القانون - ٨١

 هذا احلق جلميع العامالت يف نصف ساعة مرتني يف اليوم لتغذية عاملة، ويهدف إىل توسيع
 بشك مستقل سواء كان  لديهم حق يف مرافق أبنائهن األصغر من عامني، جلميع العامالت

 .رعاية الطفل أو ال
 الذي يعـدل القـانون املـدين والـنظم القانونيـة       )٣٠(١٩-٥٨٥قانون األنساب رقم     - ٨٢

 ومــن خــالل هــذا القــانون يســاوي القــانون بــني مجيــع  .األخــرى الــيت تتعلــق مبســألة النســب
وهـو يقـر أيضـاً مبـدأ     . اواة التامـة أمـام القـانون   األبناء، الشرعيني وغري الشرعيني، مما حيقق املس     

__________ 
 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١٥ر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ نش  )٢٧( 
 ومتت املوافقة عليه يف جملس النواب وهو حالياً يف ١٩٩٤يوليه / متوز١٢مت إدخال هذا املشروع يف   )٢٨( 

جملس الشيوخ يف مرحلة االجتياز التشريعي الثاين وهو معروض ضمن جدول أعمال جلنة الشؤون العمالية 
 .يوخالتابعة جمللس الش

وقد متت املوافقة عليه من جملس النواب . ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣اقتراح برملاين مؤرخ يف   )٢٩( 
 .وهو اآلن معروض على جلنة الشؤون العمالية والضمان االجتماعي جمللس الشيوخ يف اجتيازه التشريعي الثاين

 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٧دخل حيز التنفيذ يف   )٣٠( 
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اهلوية وحرية البحث عن النسب لألب ولألم، وأيضاً إمكانيـة املطالبـة بإثبـات النسـب بصـورة                  
 .قانونية
يــنص هــذا القــانون علــى أن الرعايــة الشخصــية باألبنــاء ترجــع إىل الوالــدين، عــدا يف   - ٨٣

عايـة األبنـاء بصـورة أساسـية لـألم، غـري أنـه جيـوز            حالة االنفصال، ألنه يف تلك احلالة تكـون ر        
ويؤكـد هـذا القـانون علـى السـلطة األبويـة،            . للقاضي أن يعهد بالرعاية لألب ألسباب وجيهة      

وهو قانون يتضح فيه التمييز ضد املرأة، ألنه يتم من خاللـه مـنح الرعايـة لـألب عنـدما يعـيش                      
وعلــى . فة عامــة مســؤولية رعايــة األبنــاءاألبــوان ســوياً، ويف حالــة االنفصــال تتحمــل األم بصــ

الرغم من ذلك توجد صعوبات يف التطبيق العملي هلذا القانون، بسبب صـعوبة املهلـة اإلثباتيـة                 
اليت تقضيها املرأة إلثبـات حالـة االنفصـال، وهلـذا ففـي حـاالت كـثرية يطالـب حبضـور األب،                   

 .لى األبناء القصرعلى سبيل املثال للقيام بإجراءات تتعلق بالوراثة وتؤثر ع
 الذي ينظم حـق رؤيـة األبنـاء اخلاضـعني لرعايـة أحـد       )٣١(١٩-٧١١القانون رقم    - ٨٤

ويؤكد على املمارسة التامة واملناسبة حلق األباء، الـذين ال يعيشـون مـع أبنـائهم، يف                 . الوالدين
 .إقامة عالقة مباشرة وسليمة مع أبنائهم

 انون العمــل فيمــا يتعلــق حبمايــة األمومــة،  املعــدل لقــ)٣٢(١٩-٥٩١القــانون رقــم  - ٨٥
حيث حيظر أن يفرض على املرأة شرط أال تكون حـامالً لكـي حتصـل علـى الوظـائف والتنقـل                     
والترقيات وجتديـد عقـدها، وأيضـاً يلغـي االسـتثناء الـذي كـان حيـرم العـامالت يف املنـازل مـن                 

العــامالت لكــي يســتطعن ويوســع االنتفــاع مــن مرافــق رعايــة الطفــل للنســاء  . إجــازة األمومــة
 .)٣٣(احلصول على هذا احلق

 
 
 
 
 ) ج١٦ و٣ و٢، البنود ١٥املادة  (األهلية القانونية وممارستها •

__________ 
 .٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٨نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ   )٣١( 
 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٩نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ   )٣٢( 
 عامله فأكثر، بل على ٢٠مل يعد يقتصر مطلب إقامة مرافق رعاية الطفل على املؤسسة اليت لديها   )٣٣( 

 ٢٠يكون جمموع النساء الاليت يعملن يف حمالت خمتلفة أو حمليات خمتلفة الشركة يف جمموعها، وهبذا يكفي أن 
 .عاملة حىت يستطعن احلصول على تلك املنفعة
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الــذي يضــع نظامــا جديــدا لألمــالك الزوجيــة بــدالً مــن نظــام  )٣٤(مشــروع القــانون - ٨٦
 بــاألمالك وهــو يعــدل القــانون املــدين وقــوانني تكميليــة أخــرى فيمــا يتعلــق. امللكيــة املشــتركة

 .املشتركة أو األرباح العامة، ومينح الزوجة والزوج نفس احلقوق وااللتزامات
أعربت جلنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ضـمن مالحظاهتـا علـى التقريـر السـابق                   - ٨٧

عن قلقها إزاء عدم متتع املرأة باحلمايـة يف قـانون األسـرة، الـذي     املقدم من قبل حكومة شيلي،  
وفيمـا يتعلـق   .  أمور من بينها قدرة املرأة على إدارة ممتلكاهتا أو املمتلكـات املشـتركة             يقيد مجلة 

، فهو يشكل تعديالت توجيهية هامـة لنظـام امللكيـة، يف الـزواج، مـع                مبشروع القانون املذكور  
ومييـز القـانون    . إبداله بنظام امللكية العامة الذي يساوي بني الـزوج والزوجـة يف إدارة األمـالك              

املتصـرف يف  ” رئـيس املؤسسـة الزوجيـة   “ديد بني أمالك الزوجني كي ال يكون الزوج هو      اجل
 وهـذا يعتـرب     )٣٦(وباإلضـافة إىل ذلـك يـنص علـى امللكيـة املنفصـلة            . )٣٥(األمالك اخلاصة بالزوجـة   

مبثابــة تعــويض، بشــكل مــا، عــن إدارة الــزوج جلميــع األمــالك اخلاصــة بــاملرأة، إال إذا كانــت    
 .يت تدير كل ما خيصهاالزوجة هي ال

، ١٩٩٥وتعتــرب إجــراءات املوافقــة علــى هــذا املشــروع بطيئــة، حيــث بــدأت يف عــام   - ٨٨
. ويرجع ذلك إىل أنه بعد اجتيازه جملس النـواب، مت إجـراء تعـديالت عليـه غـريت مـن طبيعتـه                     

 .وحالياً تدرس اإلدارة تقدمي مشروع جديد يدعم وحيسن الفكرة األصلية
 :عاهدات واالتفاقات الدوليةالتصديق على امل

 احملكمة اجلنائية الدولية •
ــدأت يف عــام       - ٨٩ ــا، ومــع ذلــك ب ــع شــيلي علــى معاهــدة روم ــة يف ٢٠٠٢مل توق  مداول

الربملان حول قبوهلا، ولكن توقفـت بسـبب اعتـراض جمموعـة مـن النـواب طلبـوا عرضـها علـى                      
 .احملكمة الدستورية

كمـة الدسـتورية أن املوافقـة علـى املعاهـدة الـيت              قـررت احمل   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٨يف   - ٩٠
تضم قانون روما اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية وتتطلب تعديال دستورياً مسـبقا لكـي يوافـق                

__________ 
وقد اجتاز مرحلة التشريع . ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧اقتراح مت عرضه للمناقشة يف   )٣٤( 

 . يف حتليله، وبدأت جلنة األسرة يف جملس الشيوخ)جملس النواب(الدستوري األول 
األمالك اخلاصة باملرأة اليت كانت حبوزهتا وقت الزواج وكل ما تكتسبه خالل فترة الزواج، دون   )٣٥( 

 .مقابل، من خالل الوراثة أو الوصية أو اهلبة
تسمح امللكية املنفصلة للمرأة اليت تعمل بصفة منفصلة عن زوجها، بإدارة ممتلكاهتا اليت تكتسبها من   )٣٦( 

 وال تعترب ملكية مشتركة عند انتهاء الزوجية، إذا قررت التنازل عن أرباحها لزوجها، بصفته مدير نظام عملها
 .امللكية العامة
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إدمـاج  “ونـص القـرار املـذكور هـو       . عليها الكونغرس الوطين ويصدق عليها رئيس اجلمهورية      
يـاً للقضـاء الشـيلي وإدراجهـا ضـمن          حمكمة للعدل ذات صالحية حلـل اخلالفـات اخلاضـعة حال          

، هو أمـر جيـب أن يـتم التفـويض بـه مـن ِقَبـل              ٧٤السلطات اليت نص عليها الدستور، يف املادة        
املشرع، ولكي تعترب احملكمة اجلنائية الدولية حمكمة ذات صالحية للبـت يف جـرائم مرتكبـة يف                 

 .”ستوريشيلي، جيب دجمها يف النظام القضائي الداخلي من خالل تعديل د
بنــاء علــى حكــم احملكمــة الدســتورية، قــدمت احلكومــة إىل جملــس الشــيوخ يف اليــوم    - ٩١

، مشــروع تعــديل دســتوري، علــى غــرار مــا حــدث يف فرنســا ٢٠٠٢أبريــل / نيســان٩التــايل، 
واإلذن ) احلــادي واألربعــني(ولوكســمبورج والربتغــال وأيرلنــدا، بقصــد إدراج حكــم مؤقــت  

ــاالعتراف با  ــة شــيلي ب ــذكورة يف     لدول ــاً للشــروط امل ــة، وفق ــة الدولي ختصــاص احملكمــة اجلنائي
 .١٩٩٨يوليه / متوز١٧املعاهدة املربمة يف مدينة روما يف 

 الربوتوكول املكمل التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
بدأت عملية التصديق على الربوتوكـول املكمـل التفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال                 - ٩٢
ــه حكومــة شــيلي يف كــانون األول    ا ــذي وقعــت علي ــرأة، وال ــز ضــد امل ، ١٩٩٩ديســمرب /لتميي

ــة يف      ــيس اجلمهوري ــواب، مــن رئ ــرئيس جملــس الن ــاين ٢٩باملشــروع املقــدم ل ــاير / كــانون الث ين
، بعــد تلقــي آراء )٣٧(ووافقــت جلنــة العالقــات اخلارجيــة للمجلــس علــى الربوتوكــول  . ٢٠٠١

 .)٣٨(سسات اخلاصة سواء باملوافقة أو االعتراض على التصديقالسلطات احلكومية وممثلي املؤ
 ومت إبــالغ جملــس )٣٩(وافــق جملــس النــواب بــدوره يف جلســة عامــة، علــى الربوتوكــول - ٩٣

ووضـعت جلنـة العالقـات اخلارجيـة جمللـس       .  مبوافقة جملس النواب على الربوتوكـول      )٤٠(الشيوخ
، يف ٢٠٠٢ينــاير / يف شــهر كــانون الثــاينالشــيوخ هــذا املوضــوع يف جــدول أعماهلــا وناقشــته 

ــتثنائية   ــدورة التشــريعية االس ــدورة      )٤١(ال ــال ال ــان وضــع جــدول أعم ــرة، ك ــك الفت  وخــالل تل
التشريعية من اختصاص السلطة التنفيذية اليت أسقطت هذا املشروع من جـدول األعمـال، ومل             

 .ترجعه حىت تارخيه

__________ 
 .٢٠٠١يونيه /مارس وحزيران/على مدى مخس جلسات متت ما بني آذار  )٣٧( 
 .ست أصوات مقابل صوت واحد، وامتناع عضوين عن التصويت  )٣٨( 
أغسطس / آب١٤ صوتا معارضا وامتناع صوت واحد، وذلك يف جلسة ٢٠مؤيدا و صوتا ٤٣بـــ   )٣٩( 

 . عضواً يف الربملان٦٤، وقد حضرها ٢٠٠١
 .٢٠٠١أغسطس / آب٢١يف اجللسة العادية يف   )٤٠( 
 .مايو/ أيار٢١سبتمرب إىل / أيلول١٨اليت متتد من   )٤١( 
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وعلـى  . غطيـة كـبرية يف وسـائل األعـالم    مل حيظ اجتياز املشروع مـن جملـس النـواب بت       - ٩٤
الرغم مـن ذلـك، مبجـرد موافقـة جملـس الشـيوخ عليـه، انطلقـت محلـة إعالميـة مضـادة مكثفـة                         

اليت لديها نفوذ كبري، وهلا تأثري كـبري علـى الطـابع     . ترأستها رابطة الصحافة املكتوبة يف شيلي،     
ــة     ــن اإلذاع ــب كــبري م ــاز وجان ــي للتلف ــرفض   وارتكــزت حمــاور ا . اإلعالم ملناقشــة األساســية ل

عــن الســيادة ) الكامــل(التصــديق علــى هــذا الربوتوكــول علــى أســاس أنــه يعــزي إليــه التنــازل   
ويسـند إليهـا السـلطة يف       (الوطنية إىل منظمة خارجية هي جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة،             

كنسـية يف   قـدم هـذه احلجـج السـلطة العليـا ال          . أن تفرض على شيلي قانوناً يسـمح باإلجهـاض        
البلد أمام جملس الشـيوخ، وتوسـعت فنشـرت مـن أراءهـا يف وسـائل اإلعـالم التابعـة ألحـزاب                      

 .املعارضة، واملنظمات غري احلكومية، وأيضاً اجملالت ووسائل اإلعالم املذكورة
 )٣ و٢املادتان (تدابري منع التمييز  - ٢
 :املؤسسات العامةالقضاء على التمييز يف التشريع واألعمال واملمارسات يف  •

 مبوجـب القـانون   ١٩٩١، الـيت أنشـئت يف عـام    اإلدارة الوطنيـة لشـؤون املـرأة    تعترب   - ٩٥
بالتعاون مع السلطة التنفيذيـة بدراسـة واقتـراح خطـط           ) املكلفة(املنظمة  “ هي   ١٩-٠٢٣رقم  

جتماعيـة  وتدابري عامة لضمان متتع املرأة باملساواة مـع الرجـل، يف عمليـة التنميـة السياسـية واال                 
واالقتصادية والثقافية يف البلـد مـع احتـرام طبيعـة وخصوصـية املـرأة الـيت تنبثـق عـن االخـتالف                       

 .الطبيعي بني اجلنسني، مبا يف ذلك دورها يف إقامة العالقات األسرية
ويعد من املبادرات املهمة يف إدارة مؤسسة اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، تشكيل  - ٩٦

وتتطلب تلك اخلطة ضرورة . ١٩٩٩-١٩٩٤واة يف الفرص من أجل املرأة وتنفيذ خطة املسا
إدماج املنظور اجلنساين يف جمموع السياسات العامة، وقد رحبت هبا السلطة التنفيذية يف عام 

 . واعتربهتا جزءاً من برناجمها للحكومة١٩٩٥
نفس وجيري تنفيذ تلك اخلطة من خالل تغيريات تشريعية موجهة لالعتراف ب - ٩٧

احلقوق للنساء والرجال وممارستها، ونشاطات حمددة تضمن توزيع املنافع واملوارد وفرص 
التنمية بطريقة أكثر عدالً وباملثل، وكذلك من خالل النهوض بالوعي بدرجات عدم املساواة 
يف أشكال العالقات بني األفراد، وإدخال موضوع التمييز كجزء من السياسة العامة ملا له من 

 .على النساء وعدم املساواة بني الزوجنيأثر 
ويف فترة الحقةً، ومن خالل التقدم الذي مت إحرازه، وضعت اإلدارة الوطنية  - ٩٨

-٢٠٠٠هي خطة املساواة يف الفرص بني النساء والرجال، لشؤون املرأة خطة ثانية 
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 وحتدد  وهتدف هذه اخلطة إىل دعم السياسات اجلنسانية يف املؤسسات العامة)٤٢(٢٠١٠
تلك اخلطة الثانية ستة موضوعات كربى للعمل، مع توضيح األهداف اخلاصة بكل موضوع 

وجماالت العمل املتوفاة هي . واخلطوط اليت جيب توجيه جهد مركز إليها لتنميتها خالل العقد
إشاعة ثقافة املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء، واإلعالم عن حقوق النساء : كالتايل
ة ممارستها الكاملة، واملشاركة يف هيئات السلطة وصنع القرار، واالستقالل االقتصادي وكيفي

للنساء والقضاء على الفقر، واالستقرار يف احلياة اليومية وحتسني مستوى معيشة النساء، 
 .وإدماج املنظور اجلنساين يف السياسات العامة

غيلية على املستوى الوطين، يف قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بوضع خطط تش - ٩٩
أو البلديات، وفقاً خلصائص واحتياجات كل مكان، هتدف إىل حتقيق األهداف /األقاليم و

وال زالت تلك اخلطط يف . والتوجهات اليت تضمها اخلطة اجلديدة للمساواة يف الفرص
 اليت تسترشد مرحلة التطبيق، وعلى الرغم من ذلك فهي تعترب الوثيقة االستراتيجية األساسية

وعالوة على ذلك، وهبدف تنفيذ األهداف املقترحة، مت تطوير مبادرات . هبا اإلدارة املؤسسية
 إقليماً يف البلد، ١٣واستراتيجيات، وأنشطة على املستوى الوطين، ويف كل إقليم من الـــ

 .حيث توجد إدارة إقليمية لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة
 تقدماً هاماً للغاية، وهو )٤٣( وزاري من أجل املساواة يف الفرصجملسيعترب إنشاء  - ١٠٠

يهدف إىل تنفيذ خطة املساواة يف الفرص واإلشراف عليها ودمج سياسات املنظور اجلنساين 
ويعطي هذا اجمللس دفعة قوية إلدماج سياسات . يف الوزارات واإلدارات ومؤسسات الدولة

وهكذا، أصبح من املمكن، وألول مرة يف .  بشكل سريعاملساواة يف الفرص يف اهليئات العامة
البلد، أن تطرح القضايا اجلنسانية من منظور واسع كأمر من أمور الدولة، وإدماج تلك 

 .السياسات يف خمتلف الوزارات
يتجسد منظور الدولة يف التصدي لألمور اجلنسانية يف املرسوم الرئاسي الذي مبوجبه  - ١٠١

التزمت باتفاقات “وزاري املعين بتكافؤ الفرص، والذي ينص على أن شيلي مت إنشاء اجمللس ال
. دولية هامة خبصوص هذه املسألة، مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 .”ويتطلب هذا إدماج سياسات املساواة يف مجيع ممارسات الدولة

__________ 
 . يف املرفق٢٠١٠-٢٠٠٠ترد خطة املساواة يف الفرص   )٤٢( 
 بإنشاء جملس وزاري من أجل ١٥، املرسوم الرئاسي رقم ٢٠٠٠مارس / شباط٢٤صدر يف   )٤٣( 

مكتب األمانة العامة للرئاسة ووزارة االقتصاد والدعم واإلعمار، ووزارة : املساواة يف الفرص، وهو مكون من
ة، ووزارة العمل والضمان التخطيط والتعاون، ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العدل، ووزارة الداخلي

 .االجتماعي، والوزير مدير اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة
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 على املساواة بني اجلنسني يف إدارة إذا كانت التغيريات تدرجيية يف عملية التركيز - ١٠٢
 أصبحت تلك التغريات ٢٠٠٠املنظمات التابعة للدولة خالل األعوام األخرية، فمنذ عام 

عميقة، حيث أن هناك إشارات متتابعة تدل على إدماج فكرة املساواة بني اجلنسني يف 
 .)٤٤(الصكوك املركزية لإلدارة العامة

، برنامج حتسني اإلدارة، ومن مكونات هذا الربنامجتربز من بني تلك الصكوك  - ١٠٣
نظام املساواة بني اجلنسني الذي يهدف إىل حتسني الفرص بني النساء والرجال، بطريقة 

ومن أجل . تسمح مبنحهم نفس إمكانيات احلصول على منافع السياسات العامة والتمتع هبا
ية مبراجعة استراتيجيات اإلنتاج ذلك مت تكليف مجيع املؤسسات العامة والوطنية واإلقليم

، هبدف حتديد معوقات املساواة بني اجلنسني واقتراح حلول تسمح )السلع واخلدمات(
 .بوصول املساواة جلميع املستخدمني واملستخدمات والتمتع هبا

، ووزارة املالية هي اجلهة اليت ٢٠٠٥ و٢٠٠٢يتم تنفيذ هذا الربنامج بني عامي  - ١٠٤
ومن املهم توضيح أن . واملنظمة اليت تنفذه هي اإلدارة الوطنية لشؤون املرأةتقوم بتنسيقه، 

 يف املائة ٣نتائجه تتصل اتصاالً مباشراً بدخول املوظفني يف القطاع العام، فنجد أنه ما بني 
 . يف املائة من رواتبهم متصلة باألرباح كما يتضح من الربنامج املذكور٦و

ملعلومات اليت تسمح بأخذ الفروق بني النساء والرجال يف ويف الواقع إن إتاحة ا - ١٠٥
وهبذا اهلدف مت البدء يف عملية . عملية اختاذ القرارات العامةاالعتبار مسألة ضرورية يف 

، بالتنسيق مع املعهد إدماج املعايري اجلنسانية يف اإلحصاءات الرمسية للمنظمات العامة
عة من األنشطة، نذكر من بينها التوزيع حسب وهلذا مت تطوير جممو. الوطين لإلحصاءات

املستخدمني للخدمات العامة، وإنشاء /اجلنس يف اإلحصاءات العامة وخاصة بني املستفيدين
قاعدة بيانات اإلحصاءات اليت تضم معلومات حول وضع النساء والرجال يف العقد األخري، 

ين لإلدارة الوطنية لشؤون وميكن احلصول على تلك املعلومات من خالل املوقع اإللكترو
 مشترك بني )٤٥(املرأة، ونشر معلومات حول النساء والرجال يف البلد من خالل منشور

 .اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة واملعهد الوطين لإلحصاءات

__________ 
، وهو أداة من نظام االستثمارات األساسية العام: من بني الصكوك الرئيسية لإلدارة العامة ما يلي  )٤٤( 

وهو : يف املائة ٢سداد الديون بنسبة أدوات التخطيط وتنسقها وزارة التخطيط والتعاون الوطنية، صندوق 
مبثابة عامل تنسيق داخل وزارة املالية يف إعداد امليزانية، وتشمل إدراج البعد اجلنساين يف تعليمات إعداد 

 وللنشاط العام نظام متابعة الربامج احلكومية وهو أداة رصد التفاقيات املساواة يف الفرصمشروع امليزانية؛ 
 .لرئاسةبصفة عامة، ويتبع وزارة األمانة العامة ل

 .٢٠٠١، ”إحصاءات للقرن اجلديد“النساء الشيليات   )٤٥( 
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تعترب الوسائل املذكورة أعاله تقدماً هاماً يف نظر املنظمات العاملية، ونذكر من  - ١٠٦
مم املتحدة للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة األملانية للتعاون بينها، صندوق األ

 .والتنمية
ريكاردو (ويف جمال آخر، وداخل نطاق االتفاقات اليت نفذهتا حكومة الرئيس  - ١٠٧
جلنة ثنائية هتدف إىل ، مت إنشاء ٢٠٠٠مع نقابات القطاع العام يف مفاوضات عام ) الغوس

ساواة يف الفرص ليتم تنفيذها داخل املنظمات املركزية وغري املركزية تصميم خطة للم
 .للقطاع العام يف الدولة

 وتضم وزارة العمل واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة ٢٠٠١مت إنشاء اللجنة الثنائية يف  - ١٠٨
يف والوحدة املركزية للعمال، مع متثيل نقابات احلكومة املركزية واإلدارات غري املركزية 

 يف ٥٦ عامالً وعاملة من القطاع العام، ٣٢٠ ٠٠٠ وهي تضم ما يزيد على ).٤٦(الدولة
 .املائة منهم من النساء

اهلدف من وضع خطة للمساواة يف الفرص يف املنظمات املركزية وغري املركزية يف  - ١٠٩
ملرأة العاملة القطاع العام يف الدولة هو السعي إىل توفري محاية كبرية وحتسن عام يف أحوال ا

يف الوظائف العامة، حبد يسمح بتغيري وتصحيح مجيع مواقف التمييز واالستبعاد أو انتقاص 
 احلقوق الذي يقوم على أساس اجلنس، مما يؤثر على النساء املوظفات 

، حتولت املراكز اإلعالمية حلقوق ٢٠٠٠ويف جمال إشاعة احلقوق، وابتداء من عام  - ١١٠
مكاتب اإلعالم والدعوة عها اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة منذ إنشائها إىل املرأة، واليت تشج
، وهي ذات أمهية يف عملية حتديث الدولة، وتعترب جزءاً من برنامج حتسني )٤٧(واالقتراحات

اإلدارة فيما يتعلق باالهتمام باملستخدمني واملستخدمات، وتشكل جزءاً من شبكة هلا أكثر 
 .م مكتباً لإلعال١٥٠من 
هتدف مكاتب اإلعالم والدعوة واالقتراحات التابعة لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة  - ١١١

إىل االستجابة إىل احلاجة إىل توفري معلومات عن حقوق املرأة، مع تسهيل الوصول املناسب 
__________ 

يشارك يف الوحدة املركزية للعمال، اجلمعية الوطنية ملوظفي وموظفات اجمللس الوطين لرياض   )٤٦( 
 األطفال، واجلمعية الوطنية للعاملني يف اجلامعات التابعة للدولة، واجلمعية الوطنية ملوظفي الضرائب، واجلمعية
الوطنية ملوظفي البلديات، والنقابة املهنية للممرضات، والنقابة املهنية للمدرسني، واالحتاد الوطين ملوظفي 
التعليم اخلاص يف البلديات، واالحتاد الوطين ملوظفي الصحة يف البلديات، واحتاد األكادمييني يف اجلامعات 

الحتاد الوطين للمتخصصني اجلامعيني يف خدمات التابعة للدولة، واالحتاد الوطين ملوظفي جامعة شيلي، وا
 .الصحة، واالحتاد الوطين للتقنيات الطبية خلدمات الصحة

 الصادر يف ٦٨٠مت إنشاء مكاتب اإلعالم والدعوة واالقتراحات مبوجب املرسوم الرئاسي رقم   )٤٧( 
 .، من وزارة الداخلية١٩٩٠سبتمرب /أيلول
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. للمعلومات املوجودة يف إدارات شبكة املؤسسات العامة للدولة وممارسة احلقوق الوطنية
 تصميم مكاتب اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة وتوظيفها، يف االهتمام بالنساء باعتباره ويتركز

 .إجراء  إجيابياً موجهاً للمساواة يف ظروف وصول املعلومات للنساء باملقارنة مع الرجال
ملكاتب اإلعالم والدعوة واالقتراحات التابعة لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة حضور  - ١١٢

يم الثالثة عشر للبلد من خالل االهتمام املباشر وغري املباشر باملستخدمني يف األقال
، )الشخصي والتليفوين(ويتركز االهتمام املباشر على االهتمام الفردي . واملستخدمات

أما . وورش عمل، وصحف يومية واسعة االنتشار للتعريف باحلقوق ومنها بطاقات ولوحات
 االستجابة إىل طلبات النساء من خالل الردود على البطاقات االهتمام غري املباشر، فيوجه إىل

ويتم احلصول على املعلومات أيضاً من خالل املوقع . والربيد اإللكتروين وبرامج اإلذاعة
، )٤٩(على الشبكة العاملية” نساء شيلي“ وموقع )٤٨(اإللكتروين لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة

يقدم معلومات عن ” Informacionمعلومات املرأة “ن ويوجد يف هذه املواقع قسم بعنوا
وهذا القسم من أكثر مواقع الدخول على الشبكة هو . حقوق املرأة بشكل واضح ومبسط

وتشري الفقرة التالية . ونافذة املؤسسات الصغرية” لإلعالنات“وموقعا النشرة اليومية احلائطية 
 .إىل جوانب أخرى من مواقع الشبكة

ل االتصاالت اإللكترونية بأمهيتها للمرأة وبأهنا تعطي دفعة قوية للنساء تتسم سب - ١١٣
وعلى الرغم من ذلك ال يزال الطريق أمام . )٥٠(حيث أهنا تعمل على تضييق الفجوة الرقمية

املرأة طويالً من هذه الناحية حيث أن عدد النساء الاليت يستخدمن اإلنترنت هو أقل من عدد 
 .)٥١(ن الربيد اإللكتروين بشكل أكربالرجال وإن كن يستخدم

 
الوصول إىل القضاء واحلماية القضائية واملساواة أمام احملاكم وعدم التمييز يف  •

 )٢املادة (النظام اجلنائي 
 يف املائة من املستفيدين من نظام ٧٠ يالحظ أن جمال وصول املرأة إىل العدالةيف  - ١١٤

 هم من النساء، حيث حيصلون على املشورة واإلرشاد املساعدة القضائية اجملانية يف البلد
ومعظم هؤالء املستفيدين هم من ربات البيوت، ومن . ألنفسهن وألسرهن وألزواجهن

__________ 
 .cl.Sernam.wwwة لشؤون املرأة على الشبكة هو عنوان صفحة اإلدارة الوطني  )٤٨( 
 .cl.mujereschile.www وعنوانه هو ٢٠٠١مت إنشاء هذا املوقع يف عام   )٤٩( 
 )٥٠(  Certifica.com يف تلك السنة، كانت نسبة الرجال الذين لديهم وصالت على اإلنترنت . ١٩٩٩

 . يف املائة٦٤
 )٥١(  Certifica.com 2001. 
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ومن بني املسائل اليت تكثر املشورة بشأهنا .  يف املائة مل يتممن تعليمهن األساسي٤٢هؤالء 
االت بقضايا األسرة، مثل الغذاء وقضايا  يف املائة من احل٤٢يف نظام املساعدة القضائية تتصل 

ويتبني مما سبق أمهية . النسب، وهي مسائل يلجأ النساء فيها إىل املشورة أكثر من غريها
االستجابة هلذه االحتياجات اليت تواجهها املرأة بكثري من اإلنصاف وبشكل يضمن الوصول 

 .إىل القضاء يف ظروف متساوية
طنية لشؤون املرأة عالقة مؤسسية مع وزارة العدل واإلدارات وقد أقامت اإلدارة الو - ١١٥

التابعة هلا، وقامت هذه الوزارة من خالل مؤسسة املساعدة القضائية وبرنامج املساعدة لدى 
 ذات نوعية جيدة تتصل بشكل مباشر باملسائل اليت تؤثر على املرأة )٥٢(العدالة بإنشاء خدمة
وقد أدجمت مؤسسات . اية ضحايا االعتداءات اجلنسيةالعنف العائلي ورع: بشكل خاص مثل

ذلك القطاع يف عملها مبدأ املساواة، سواء يف الوصول إىل العدالة أو يف النتائج احملققة، فيما 
 .يتعلق مبختلف الفئات العمرية واإلثنية واإلسكان واجلنس

شؤون املرأة ويف جمال تعزيز حقوق املرأة ومشاركتها أصدرت اللجنة الوطنية ل - ١١٦
 هتدف إىل نشر حقوق املرأة خاصة يف سياق السلطة القضائية )٥٣(سلسلة من املنشورات

 .والتعريف هبا
، الذي سيدخل حيز )٥٤(النظام اجلنائي بدأ تنفيذ إصالح ٢٠٠٠واعتباراً من عام  - ١١٧

شؤون املرأة وقد عملت اإلدارة الوطنية ل. ٢٠٠٥التنفيذ الكامل يف مجيع أحناء البلد يف عام 
وقد . على إدخال املنظور اجلنساين يف التعليمات اجلديدة ويف تطبيق اإلجراءات اجلديدة

 ووجهت اهتمامها بشكل خاص إىل )٥٥(قامت هبذا العمل باالشتراك مع الوزارة العمومية
وحدة االهتمام بالضحايا والشهود فيما يتعلق بإيالء أولوية للنساء من ضحايا جرائم العنف 

ومت على وجه اخلصوص وضع مناهج وبروتوكوالت . لتأهيل كوادر العمل يف هذه الوحدةو

__________ 
اإلدارة خارج احملاكم، وإشاعة : ت املساعدة القضائية واالجتماعية األساسية املقدمة هيخدما  )٥٢( 

حقوق وواجبات اجملتمع، واحللول البديلة للنـزاعات، مع التأكيد على العالج، ومراكز الرعاية املتكاملة 
 .لضحايا جرائم العنف

 دليل تطبيق القانون رقم – ١:قوق مثلنشر سلسلة من النصوص اليت هتدف إىل التعريف هبذه احل  )٥٣( 
 . الالئحة اجلديدة بشأن احلق يف التغذية– ٣ قانون األسرة اجلديد، – ٢ بشأن العنف العائلي، ١٩-٣٢٥

هذه املبادرة هي عبارة عن تغيري إجراءات التحريات واستبداهلا بنظام عقوبات جنائية يستويف   )٥٤( 
ضة، بتكليف حمكمة ابتدائية بإصدار األحكام يف هذه القضايا، وإجراء النواحي الشفوية والعمومية واملتناق

وتسعى هذه اإلجراءات إىل الفصل بني . حتقيقات تقوم هبا يف الوزارة العمومية بالتعاون مع أجهزة الشرطة
 .إجراءات التحريات واإلجراءات القضائية

 .هي التحقيق يف اجلرائم ومحاية الضحاياأنشئت هذه اهليئة من أجل اإلصالح، ومهمتها األساسية   )٥٥( 
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للعمل بني تلك الوحدات ومراكز الوقاية واالهتمام بضحايا العنف العائلي التابعة لإلدارة 
الوطنية لشؤون املرأة، واهلدف هو تقدمي دعم وعالج من خالل تلك القنوات لضحايا العنف 

 .عليهاالعائلي والشهود 
ومت بالتنسيق مع شرطة شيلي القيام مببادرات ملنع التمييز ضد النساء يف السجون  - ١١٨

ومت بالتنسيق مع إدارة التأهيل تقدمي التدريب على القضايا اجلنسانية ملوظفي . ووضع حد هلا
 السجون الذين يعملون مع النساء واألطفال واألسرة وحتسني نظم الرعاية للمرأة السجينة يف

 .مراكز االحتجاز
إلدارة السجون أن تأذن بزيارات “ على أن )٥٦(وتنص لوائح مؤسسات السجون - ١١٩

عائلية أو محيمة، إذا كانت ظروف املؤسسة تسمح بذلك، للسجناء الذين ال حيصلون على 
 مل يتمكن مركز معاملة ٢٠٠٢وحىت عام . ”إذن باخلروج إذا ما طلبوا هذا اإلذن

 يف املائة من السجينات يف منطقة ٩٥لوحدة اليت تشرف على ما يزيد على السجينات، وهو ا
العاصمة، من توفري الظروف املالئمة لإلذن بتلك الزيارات احلميمة، ولكن منذ ذلك التاريخ 
مت ختصيص مرافق خاصة هلذا الغرض تتوفر فيها الوسائل الصحية الالزمة للوقاية من األمراض 

 . )٥٧(تصال اجلنسياليت تنتقل عن طريق اال
، وهدفه ”اعرف ولدك“برنامج ومن ناحية أخرى تقوم شرطة شيلي بتنفيذ  - ١٢٠

كذلك مت وضع . األساسي هو تطوير وتنمية دور الوالدين يف تربية الطفل اجلسمية والروحية
 الذي يهدف إىل توفري احلماية اجلسدية والنفسية والتغذية ألبناء السجينات برنامج الرضاعة

كذلك بدأ يف . لذي يتيح ألطفال السجينات البقاء مع أمهاهتم يف بيئة تقارب البيئة احلرةوا
 إنشاء مراكز رعاية مبشاركة مؤسسة التكافل، ويهدف هذا الربنامج إىل إقامة دور ١٩٩٩

حضانة يف سجون النساء يف أحناء البلد يعمل فيها أشخاص متخصصون وتقدم فيها برامج 
 . األمهاتتربوية يشترك فيها

 )٥املادة (تعديل األمناط الثقافية واالجتماعية  - ٣
منع التمييز وسائر املمارسات املهينة واليت تقوم على أساس فكرة مسو أو احنطاط  •

 :أحد اجلنسني أو على أفكار خاطئة شائعة عن الرجال والنساء
 والنساء مت القيام من أجل تغيري أمناط السلوك االجتماعية والثقافية بني الرجال - ١٢١

مببادرات خمتلفة يف اجملال التعليمي، خاصة من خالل إعادة النظر يف املواد التعليمية واملناهج 
__________ 

 .١٩٩٨أغسطس / آب٢١ املؤرخ ٥١٨املرسوم السياسي رقم   )٥٦( 
 .يقتصر هذا احلق على السجينات احملكوم عليهن بعقوبة وليس السجينات الاليت هن قيد احملاكمة  )٥٧( 
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الدراسية وتعديلها يف املستويات التعليمية املعنية، لكي تركز على منظور املساواة بني 
 .اجلنسني
 الذي يتصل ”فة والتغيريالتعليم والثقا“مشروع ويف هذا اجملال بدأ الشروع يف  - ١٢٢

بإدماج مفاهيم التناغم بني اجلنسني وحل املنازعات بعيداً عن العنف، يف موضوعات التعليم 
وقد مت تطوير خطوط توجيهية يف هذا اجملال للتعليم قبل الدراسي . األساسي واإلعالم

ع املعهد باالشتراك مع اجمللس الوطين لرياض األطفال كما جيري العمل بطريقة منهجية م
 .القومي للشباب، الذي مت توقيع عدد من االتفاقات معه

ومن ناحية أخرى مت إدماج املنظور اجلنساين يف املناهج األساسية جلميع املراحل يف  - ١٢٣
، حيث ما كان )قبل املدرسة والتعليم األساسي واملتوسط وتعليم الكبار(النظام التعليمي 

وقد مت إدماج هذا . بادئ تشكل خط سري العملية التعليميةذلك مناسباً، باعتبار أن هذه امل
 .املنظور أيضاً يف توصيف املناهج الدراسية وكذلك يف استراتيجيات التعليم والتأهيل اجلامعي

ومن أجل إدخال هذا التغيري يف السلوك االجتماعي والثقايف يف جمال االتصاالت مت  - ١٢٤
املرأة : الصورة األساسية“هلا عرض برنامج وضع استراتيجية لالتصاالت مت من خال

 سواء يف اإلعالم ١٩٩٨، ويتم تطوير هذا الربنامج سنوياً منذ عام ”ووسائل اإلعالم
املكتوب أو املسموع أو املرئي، وكذلك يف دور النشر واجملالت اإللكترونية حرصاً على 

 .ة النمطيةتقدمي صورة للمرأة يف وسائل اإلعالم خالية من النظرات السلبي
 عنصراً أساسياً يف تلك االستراتيجية من أجل محالت التوعية اجلماهرييةوتشكل  - ١٢٥

إحداث تغيري من خالل وسائل اإلعالم واالتصاالت يف أمناط السلوك االجتماعي والثقايف 
أي العنف العائلي : للرجال والنساء والتأكيد على حقوق املرأة يف اجملاالت ذات األولوية

يف الفترة : ومن ضمن هذه احلمالت الشاملة نذكر.  العمل وحقوق األسرة وما إليهاوحق
جمتمع “ احلملة اإلعالمية ١٩٩٩؛ ويف عام ”حقوق املرأة واملواطنة“ محلة ٢٠٠١ – ٢٠٠٠

 مت إطالق محلة كان ٢٠٠١؛ ويف عام ”بال عنف بني الرجال والنساء من أجل حياة أفضل
الكلمة قد جترح، “، حتت شعار )٥٨(ى الوطين عن العنف العائليهلا تأثري كبري على املستو

 مت تنفيذ محلة إعالمية ٢٠٠٢ويف عام . ”ال تسقط عنفك على زوجك” “اختر كلماتك
 .”العنف اجلسدي“ضد العنف املوجه إىل النساء بعنوان 

__________ 
املعارض والربامج يقدر أنه قد مت الوصول إىل حنو مخسة ماليني من األشخاص عن طريق   )٥٨( 

 .وتوزيع املعلومات اجملانية والربيدية) املطبوعة وإعالنات املترو والباصات(التليفزيونية واإلعالنات 
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وقد مت تنظيم مجيع هذه احلمالت واألنشطة األخرى اجلارية لنفس األغراض  - ١٢٦
اركة شبكات اجتماعية متكاملة تضم الكنائس واملنظمات غري احلكومية واحتادات مبش

الطالب والنقابات ووسائل اإلعالم ووكاالت اإلعالن واهليئات احلكومية اليت ساندت تلك 
 .األنشطة وأدجمت مفهوم املساواة بني اجلنسني يف أعماهلا

موقعاً هلا على لشؤون املرأة  بدأت اإلدارة الوطنية ٢٠٠١واعتباراً من عام  - ١٢٧
، موجهاً أساساً إىل النساء الاليت يستخدمن الشبكة العاملية واليت ليس لديهن )٥٩(اإلنترنت

والقصد من هذا املوقع هو القيام بعمل إجيايب . سبل الوصول إىل األنشطة األخرى لإلدارة
ملزايا والفرص املتاحة هلا لتحفيز املرأة على استخدام شبكة اإلنترنت وتوعيتها حبقوقها وبا

ويقدم هذا املوقع . وتشجيعها على االستفادة من الفرص التفاعلية اليت تتيحها الشبكة
 .معلومات جمانية وجذابة وشاملة مناسبة للمرأة وذات أمهية هلا

ويقوم هذا املوقع على أساس تكنولوجيا املعلومات ويشتمل على معلومات عن  - ١٢٨
ويعترب هذا املوقع . ات عن اجلنسني ودراسات وتوجيهات على الشبكةحقوق املرأة وإحصاء

. أيضاً نافذة على املؤسسات النسائية الصغرية تدعم الترويج التجاري ملنتجاهتا يف أحناء البلد
مارس ويف أثناء احلملة االنتخابية / آذار٨وقدم املوقع تغطية خاصة لالنتخابات الربملانية يف 

وهناك تفاعل دائم مع املنتفعني من هذه الربامج عن طريق . ائليعن موضوع العنف الع
املنتديات والدراسات االستقصائية واملشاورات الشخصية سواء عن طريق الربيد اإللكتروين 

 مت اختيار هذه البوابة باعتبارها أفضل موقع يف املهرجان ٢٠٠١ ويف عام )٦٠(أو جمالت احلائط
 مت اختيارها ضمن أفضل ٢٠٠٢ويف عام . ئة اخلدمات العامةاألول لإلنترنت يف شيلي، يف ف

 .ثالثة مواقع من ناحية املوضوعات اليت تغطيها
املسؤوليات املشتركة للرجال والنساء عن تعليم وتربية األطفال، واألمومة  •

 :باعتبارها وظيفية اجتماعية
ا مثل إدماج النساء بالنظر إىل عدد من التحوالت االجتماعية اليت حدثت يف بلدن - ١٢٩

بشكل أفضل يف نظام العمل بأجر وزيادة عدد األسر اليت ترأسها امرأة، فقد جتاوبت 
. الوحدات التعليمية بشكل خاص مع هذا الواقع واعترفت بالتنوع احلادث يف أمناط األسر

__________ 
 www.mujereschile.clاسم املوقع هو   )٥٩( 
يزداد عدد الداخلني إىل هذا املوقع باطراد، حسب املعلومات اليت مجعتها مؤسسة خارجية، فقد   )٦٠( 

ويستطيع األشخاص الذين سجلوا أمساءهم . ٢٠٠٢ يف عام ٩٦ ٩٥٦ و٢٠٠١ يف عام ٤٧ ١٣٢بــلغ 
مع إعطاء بياناهتم الكاملة وعنواهنم الربيدي، االتصال الدائم مع جلنة التحرير وتلقي ” أعضاء“باعتبارهم 

 النشرة األسبوعية
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مشاركة اآلباء واألمهات ، بدأ تطبيق سياسة ٢٠٠٠ويف هذا الصد، واعتباراً من عام 
، وهتدف تلك السياسة إىل التعريف هبذا التنوع وتوزيع املسؤوليات األسرية اء األموروأولي

وتسعى هذه السياسة إىل التأكيد على أن األم . املشتركة، وتعزيز إشراك اآلباء يف تعليم األبناء
 .ليست وحدها املسؤولة عن األبناء وإمنا هي مسؤولية مشتركة جيب أن يتحملها الطرفان

 هذا الصدد مت إطالق محالت توعية هتدف إىل تعزيز مشاركة اآلباء واألمهات ويف - ١٣٠
وتقوية املمارسة الوطنية فيما يتعلق باملدرسة ووضع استراتيجيات لالتصال تتيح إحداث 
حتول يف عالقة األسرة واملدرسة وحتسني املساواة بني اآلباء واألمهات وخمتلف األمناط 

 .األسرية
وضع سياسة وطنية وخطة عمل شارة، ضمن الوسائل املتخذة إىل وجتدر اإل - ١٣١

، وقد مت وضعها بالتعاون بني ٢٠١٠ – ٢٠٠١متكاملة من أجل الطفولة واملراهقة 
وتقوم هذه . اهليئات العامة املسؤولة عن اإلجراءات اليت تتخذ لصاحل هذه الفئات العمرية

على مادة تتعلق باملسؤوليات املشتركة اخلطة على أساس اتفاقية حقوق الطفل، اليت حتتوي 
 .لآلباء واألمهات فيما يتعلق بتربية الطفل ومنوه، وهو مبدأ تتضمنه السياسة املشار إليها

ومن ضمن خطوط العمل اليت تشتمل عليها اخلطة واليت هتدف إىل دعم وتقوية  - ١٣٢
هتيئة : جتدر اإلشارة إىل ما يلياألسرة باعتبارها املسؤول األول عن التنمية املتكاملة لألطفال، 

الفرص اليت تتيح للوالدين االشتراك يف عملية والدة أطفاهلم يف مجيع املستشفيات العامة، 
ودعم االقتراح املعروض يف الربملان والذي يقضي بأن األب أو األم الذي ال يعيش مع الطفل 

ة الطفل ورعاية األسرة له حق مباشر يف االجتماع معه وأن يشترك كال األبوين يف تربي
 .والتوعية مبسؤوليات األسرة املشتركة

أقامت اللجنة الوطنية لألسرة، وهي هيئة تشرف عليها اإلدارة الوطنية لشؤون  - ١٣٣
، هتدف إىل دعم املبادئ التوجيهية احلكومية لصاحل األسرةاملرأة، بوضع سلسلة من 

 . فيما يتعلق هبذا املوضوع اهلام وتنسيقهااملبادرات اليت تقوم هبا خمتلف اجلهات احلكومية
محاية األسرة باعتبارها النواة : والتوجهات الرئيسية يف هذه املبادئ التوجيهية هي - ١٣٤

األساسية اليت يتولد عنها عالقة التأثري واالحترام املتبادل والثقة والقبول غري املشروط 
يف احلقوق والواجبات بني األزواج ويف والتواصل والتكافل بني مجيع أعضائها، واملساواة 

أداء األدوار واملسؤوليات األسرية، واملساواة يف ممارسة احلقوق الثقافية واالقتصادية 
 .واالجتماعية والسياسية جلميع األعضاء

وتتفرع عن هذه اخلطوط التوجيهية توجيهات العمل بشأن دعم األسرة، ومنها  - ١٣٥
دعم املبادرات القائمة لكي يتمكن الرجال والنساء واألطفال إطالق املبادرات التعليمية و



 

40 04-36567 
 

CEDAW/C/CHI/4

والشباب وكبار السن من أداء دورهم يف احلياة العائلية بثقة يف خمتلف مراحل احلياة، 
والتوافق يف حميط األسرة، وتشجيع املساواة بني اجلنسني يف الزواج، واالحترام املتبادل 

 العائلية، كما هتدف إىل تشجيع الربامج والقوانني واملساواة مع املرونة يف توزيع األعباء
واملبادرات اليت هتدف إىل التوفيق بني احلياة العائلية والعمل لكل من الرجل واملرأة، ودعم 
أدوار اآلباء واألمهات باعتبارهم مسؤولني مسؤولية مشتركة عن تربية األطفال وتعليمهم 

ليمية لتمكينهم من ذلك؛ واالعتراف بدور األبوة وهتيئة الظروف االجتماعية والثقافية والتع
املسؤولة والتشجيع على ممارستها يف تربية األطفال وإتاحة فرص النمو الكاملة هلم؛ ووضع 
برامج وخدمات للوقاية، ودعم اآلراء واألمهات والكبار املسؤولني عن النشء، الذين 

 .يواجهون صعوبات يف ممارسة مهامهم األبوية
 على ترمجة هذه املبادئ واألهداف إىل أعمال، بدأ برنامج مع اليونيسيف وعمالً - ١٣٦

وقد مت هلذا الغرض يف . يهدف إىل تدريب العاملني يف اجملال االجتماعي على املستوى احمللي
 عقد لقاءات خمتلفة مع أشخاص يعملون يف احمليط احمللي مع األسر يف اجملاالت ٢٠٠٢عام 

 .)٦١(ذات األمهية
، كما مت إعداد املسؤوليات العائلية املشتركة مت وضع أنشطة للتوعيةويف جمال  - ١٣٧

املعلمون واملعلمات : وتوزيع مواد تعليمية ملختلف العاملني مع األسر يف مرحلة النمو
ومن .  وغريها)٦٣( والدعم األسري لنظام التكافل يف شيلي)٦٢(وموظفو مراكز الصحة األسرية

 ضمن تلك ١٠٣ و١٥٦ مت نشر مضمون اتفاقييت منظمة العمل الدولية خالل تلك املبادرات
 .املواد
 تقوم اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بالعمل يف برنامج التوفيق بني ١٩٩٨منذ عام  - ١٣٨

، ويهدف الربنامج إىل وضع سياسات عامة تقدمية احلياة العملية واألسرية للرجال والنساء
كات من أجل التوفيق بني احلياة العملية والعائلية للرجال وتشجيع املمارسات يف الشر

ويهدف الربنامج إىل ضمان التوافق بني احلياة العملية وممارسة الوظائف . والنساء على السواء
 .اليت تقتضيها احلياة العائلية اليت تتالقح فيها أدوار اآلباء واألمهات

__________ 
املدقع، وبرنامج العنف العائلي وإساءة املكاتب والربامج احمللية للطفولة، وبرنامج القضاء على الفقر   )٦١( 

 .معاملة األطفال
 .وسيلة جديدة للرعاية األولية تقوم بتقدمي املشورة والتوجيه على املستوى احمللي  )٦٢( 
 ألفاً من األسر اليت تعيش يف ٢٢٥برنامج حكومي يهدف إىل إهناء الفقر املدقع يف شيلي يستهدف   )٦٣( 

 .صيل عن هذا الربنامج حتت عنوان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوترد تفا. مثل تلك احلالة
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دراسة األفكار املتعلقة بالنظرة :  منهاوقد نتج عن هذه األنشطة عدة مبادرات نذكر - ١٣٩
، ودراسات تأخذ )٦٤(لكل من الرجل واملرأة عن كيفية التوفيق بني الواجبات األسرية والعمل

يف اعتبارها الوسائل اليت ميكن للشركات تنفيذها للتوفيق بني احلياة األسرية وحياة العمل، 
 .)٦٥(سواًء على مستوى اخلربة الدولية أو اخلربة الوطنية

 ١٥٦وقامت شيلي كذلك باختاذ إجراءات لنشر اتفاقية منظمة العمل الدولية  - ١٤٠
، وتوعية العناصر الفاعلة املختلفة بالواقع )٦٦( اللتني وقعت عليهما شيلي١٦٥والتوصية 

 بشأن أمهية موضوع التوفيق بني احلياة العملية واحلياة العائلية من أجل حتقيق نوعية )٦٧(الوطين
ويذكر يف هذا . ة أفضل لألفراد وكذلك حتقيق إنتاجية أفضل ومناخ أفضل يف العملحيا

الصدد وضع مبادئ توجيهية وتوزيعها بشأن وضع سياسة املوارد البشرية تشتمل على 
 .)٦٨(وسائل تتيح التوفيق بني احلياة العملية واحلياة األسرية للعاملني والعامالت

 تصب كلها يف هذا االجتاه، )٦٩(يالت على قانون العمل ومت اعتماد سلسة من التعد - ١٤١
ومنها على سبيل املثال منح اآلباء احلق، يف حالة وفاة األم، يف إجازة ما بعد الوضع ومنح 
إجازة ملدة سنة للنساء والرجال األرامل أو العزاب الذين يثبتون أمام احملكمة رغبتهم يف تبين 

التبين، وحتسب هذه الفترة اعتباراً من صدور قرار القاضي طفل أو طفلة وفقاً ألحكام قانون 
 .)٧٠(بشأن منح حضانة الطفل أو حق تعليمه هلؤالء العمال

املواد : (حقوق املواطنة واحلقوق السياسية وتعزيز املساواة بني الرجال والنساء - ٤
 )٩ و٨ و٧ و٤
 االشتراك يف الوظائف السياسية واالنتخابات العامة •

 تزال مشاركة املرأة يف األنشطة السياسية، وخاصة يف الوظائف العامة، سواء ال - ١٤٢
كانت من خالل االنتخابات العامة أو التعيني من قبل السلطات، حمدوداً يف شيلي كما هو 

وتشري مؤشرات األمم املتحدة إىل أن شيلي كانت يف عام . احلال يف كثري من بلدان العامل

__________ 
 .٢٠٠٢، سنتياغو ٦٨وثيقة عمل رقم : اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة  )٦٤( 
 .٢٠٠٢، سنتياغو ٦٧وثيقة عمل رقم : اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة  )٦٥( 
 .١٩٩٩مارس / آذار٣، الصادر يف ١٩٠٧املرسوم رقم   )٦٦( 
 .منظمات أصحاب العمل والعمال وما إليها  )٦٧( 
 .٢٠٠٣اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، دليل أفضل أساليب العمل للشركات، سنتياغو،   )٦٨( 
 .أنظر البند اخلاص باملساواة أمام القانون  )٦٩( 
 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١٥ الصادر يف ١٩-٦٧٠القانون رقم   )٧٠( 
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 وفقاً ٥١وفقاً ملؤشر التنمية البشرية، ويف املرتبة )  دولة١٧٤من  (٣٨ تقع يف املرتبة ٢٠٠٠
ملؤشر متكني املرأة الذي يتصل باملشاركة والوصول إىل موقع اختاذ القرارات االقتصادية 

 .واالجتماعية والسياسية
ويتضح هذا الواقع يف مالحظات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على التقرير  - ١٤٣
من املثري للقلق أن مؤشر مشاركة “ املقدم من حكومة شيلي حيث ذكرت اللجنة أنه األخري

املرأة يف احلياة السياسية واإلدارية احلكومية، وخاصة يف مراكز اختاذ القرار، ال يزال 
 .”منخفضاً
وعلى الرغم من اخنفاض معدل اشتراك املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة يف  - ١٤٤
 تالحظ يف السنوات العشر األخرية زيادة يف مشاركة املرأة يف الوظائف العامة عن البلد،

ووفقاً لدراسة أجرهتا اإلدارة الوطنية . طريق التعيني، وبدرجة أقل، يف الوظائف االنتخابية
 ال تتجاوز ١٩٩١ كانت مشاركة املرأة يف وظائف السلطة التنفيذية يف عام )٧١(لشؤون املرأة

 . يف املائة٢٢ إىل ٢٠٠١ة ووصلت هذه النسبة يف عام  يف املائ٧
ومن الناحية الدستورية نتجت صعوبات قانونية حتول دون اشتراك املرأة سواء عن  - ١٤٥

. طريق االنتخاب أو التعيني، إال أنه توجد أوجه عدم مساواة يف حق الوصول إىل السلطة
 .  املشاركة بني النساء والرجال ال يضمن املساواة يف)٧٢(يضاف إىل ذلك نظام انتخايب

 قامت العامة اليت يتم شغلها بتعيني من رئيس الدولةوفيما يتعلق بالوظائف  - ١٤٦
احلكومات احمللية بوضع آليات خمتلفة تساعد على القضاء على عدم املساواة القائم وتواجه 

ت اإلدارة احلالية للرئيس وقد أبد. احلواجز الثقافية اليت تؤثر على املرأة يف السياسة الرمسية
وقد حدثت بالفعل . ريكاردو الغوس اهتماماً واضحاً باشراك املرأة بشكل فعال يف اإلدارة

زيادة يف عدد النساء يف الوظائف العليا اليت يتم التعيني فيها بقرار مجهوري، باملقارنة 
 كبرية يف  زيادة٢٠٠٠ و١٩٩٩وعلى وجه اخلصوص يالحظ بني عامي . بالفترات السابقة

مشاركة املرأة يف احلقائب الوزارية ووظائف وكالء الوزارة واملديرين، وخاصة وظائف 
 يف املائة يف عام ٣٠ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف ١٠احملافظني، حيث زادت نسبة النساء فيها من 

٢٠٠٠. 

__________ 
، اإلدارة الوطنية ”إمكانية إصدار قانون للحصص يف التعيينات القضائية يف شيلي“: ولينافيلوسو، ب  )٧١( 

 .٢٠٠١لشؤون املرأة، 
وتشري دراسات خمتلفة إىل أنه ميكن عن طريق نظام انتخايب نسيب : النظام االنتخايب احلايل مزدوج  )٧٢( 

 .أن يسهل زيادة اشتراك املرأة
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 وزيراً يف بداية حكم الرئيس الغوس، وهن ١٧ من ٥وارتفع عدد الوزيرات إىل  - ١٤٧
ويالحظ يف هذا الصدد أن عدداً من الوزارات .  وزارة١٧الياً ثالث وزيرات من جمموع ح

منها وزارة الدفاع ووزارة : اليت كان يتوالها الرجال بشكل تقليدي عهد هبا اآلن إىل نساء
 .اخلارجية
ومع ذلك فإن هذا االجتاه القوي حنو زيادة مشاركة املرأة يف وظائف اإلدارة العليا  - ١٤٨

، بل شهدت يف )٢٠٠٣ – ٢٠٠١السنوات (مل يتواصل بنفس القوة يف السنوات التالية 
 اخنفاضاً يف تقلَّد املرأة وظائف ٢٠٠٣وشهدت سنة . بعض احلاالت تراجعاً بسيطاً

. ، حيث ال توجد سوى امرأة واحدة يف وظيفة املديرين بني كل ثالث وظائف)٧٣(املديرين
)  وكيل وزارة٢٩مثاين نساء من بني (ء الوزارات ولكن الوضع أفضل يف وظائف وكال

 .)٧٤() يف املائة منهم نساء٥١,١٤(ووظائف احملافظني 
 ١٩٩٢ تطوراً إجيابياً ما بني عامي السلطة القضائيةوتطور اشتراك املرأة يف  - ١٤٩

 ، إال أن معدل متثيل النساء يف هذه السلطة ال يزال غري متكافئ، ومل ختتف األفكار٢٠٠٢–
 يصل عدد النساء يف احملكمة ٢٠٠٢ومن بني املهام املختلفة املسجلة يف عام . النمطية السلبية

 ومع ذلك، وعلى الرغم )٧٥( يف املائة٢٤,٤ويف حماكم االستئناف إىل .  يف املائة٩,٥العليا إىل 
 يف من قلة النساء يف موقع اختاذ القرار، فقد زاد عددهن يف تلك احملكمتني، وزاد حضورهن

وبالرغم مما سبق من املهم اإلشارة إىل حدث تارخيي منذ . املهام ذات املسؤوليات األكرب
 يف احملكمة العليا إحداهن قاضية ٢٠٠١وجود السلطة القضائية وهو تعيني امرأتني يف عام 

 .واألخرى نائبة عمومية
خابات األخرية  متواضعاً، ولو أن االنتاجمللس الوطينوال يزال حضور املرأة يف  - ١٥٠

 أكرب حضور للمرأة يف اجمللس الوطين يعترب معلماً ٢٠٠١وشهد عام . شهدت زيادة طفيفة
 منهن ٩ (٢٠٠١ نائبة يف انتخابات ١٥تارخيياً يف مشاركة املرأة يف الربملان، فقد مت انتخاب 

يجة أقل أما يف جملس الشيوخ الذي أجريت فيه انتخابات نصفية، فكانت النت). أعيد انتخاهبن
 .تشجيعاً، إذ مل يتم انتخاب سوى اثنتني من الشيوخ يف اجمللس

. ويؤكد ذلك أنه فيما يتعلق باالنتخابات العامة يقل حضور املرأة يف مراكز السلطة - ١٥١
 عضواً مت ٤٩ يف املائة ويف جملس الشيوخ الذي يتكون من ١١ففي اجمللس الوطين متثل النساء 

__________ 
 .ميةرؤساء احلكومات اإلقلي  )٧٣( 
 .اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، على أساس التقارير الواردة من الوزارات: املصدر  )٧٤( 
القاضي واملدعي العام واملقرر وهيئة : وتتصل األرقام يف تلك احملكمتني مبهام. وزارة العدل: املصدر  )٧٥( 

 .احملامني
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أما ).  يف املائة من أعضاء اجمللس٥(دميقراطية ومل تفز سوى اثنتني  منهم بطريقة ٣٨انتخاب 
 يف املائة من ١٢,٥ من النساء ميثلن ١٥ نائباً منهم ١٢٠جملس النواب فيتكون من 

 . ويف السنتني األخريتني شغلت بعض النساء منصب رئيس جملس النواب)٧٦(اجملموع
رية كان عدد املرشحات أقل من عدد ويف االنتخابات الربملانية الثالثة األخ - ١٥٢

) ١٩٩٧ يف عام ٨٤من  (٤١ نقص عدد املرشحات إىل ٢٠٠١ويف انتخابات . املرشحني
 رجال من ١٠٥ امرأة و١٥ومت انتخاب )  يف نفس السنة٣٥٨ (٢٨١وعدد املرشحني إىل 
 إىل ويتبني من ذلك أن نسبة املنتخبني.  لكال اجلنسني)٧٧( يف املائة٣٧بني هؤالء، بنسبة 

املرشحني متقاربة بني الرجال والنساء، وهو ما مل حيدث بالنسبة جمللس الشيوخ حيث وضع 
 .املرأة أقل من ذلك بكثري

 يف املائة، ١٢ متثل النساء السلطة احملليةوفيما يتعلق بوظائف االنتخابات العامة يف  - ١٥٣
 من مناصب أعضاء ٣٠٨رأة  عضواً يف اجملالس احمللية، وتشغل امل٣٤١ امرأة من بني ٤٢أي 

ومن املهم . )٧٨( يف املائة١٧، أي بنسبة ١٧٨٣اجملالس البلدية، من بني اجملموع العام البالغ 
 كانت املرأة ١٩٩٦مالحظة زيادة مشاركة املرأة يف وظائف االنتخابات العامة، ففي عام 

موع أعضاء اجملالس  يف املائة من جم١٤,٤ يف املائة من جمموع رؤساء احملليات و٩,٤متثل 
 .البلدية
 يف  ١٧,٣وفيما يتعلق بعدد املرشحات يف االنتخابات احملليـة، شـاركت املـرأة بنسـبة                - ١٥٤

 مرشـحة   ٣٥٠ مرشـحاً، منـهم      ٤٦٤٢ امرأة من جمموع     ٨٠٦املائة، فقد خاضت االنتخابات     
سـبة النسـاء    وهذا الـرقم مهـم مـن حيـث أن ن          . ملناصب رؤساء احملليات وأعضاء اجملالس البلدية     

 . يف املائة من جمموع املرشحات٤٣,٤الاليت فزن يف االنتخابات بلغت 
 جند أن اخلدمة اخلارجية تتسم بتمثيل احلكومة على الصعيد الدويلوفيما يتعلق  - ١٥٥

مبشاركة منخفضة من حيث إدماج املرأة يف وزارة اخلارجية، حيث ال يوجد سوى ست 
ومع ذلك فإن قبول املرأة يف األكادميية . رياتنساء يشغلن وظيفة قنصل وسبع سف

 يف ٥٠الدبلوماسية يزداد بصورة مطَّردة، ويؤمل أن يستمر يف السنوات القادمة ليصل إىل 

__________ 
 .املصدر جهاز االنتخاب  )٧٦( 
 .ىل عدد املرشحني يف املائةنسبة عدد املنتخبني إ  )٧٧( 
 .املوارد البشرية لوزارة الداخلية: املصدر  )٧٨( 
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وتنعكس هذه الزيادة بالفعل يف زيادة عدد النساء الاليت يعملن يف وزارة . املائة من الطالب
 .)٧٩(سكرتري أولاخلارجية يف وظائف سكرتري ثالث وسكرتري ثاٍن و

اشتركت شيلي يف تقدمي مشروعي قرارين يتعلقان مبشاركة املرأة يف منظومة األمم  - ١٥٦
بإدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع أجهزة منظومة األمم “القرار اخلاص : املتحدة، مها

الذي توافق عليه سنويا جلنة حقوق اإلنسان دون تصويت، وتشترك شيلي وكندا ” املتحدة
الذي يطلب من ” بتحسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة“يف تقدميه؛ والقرار اخلاص 
 يف املائة من وظائف األمانة العامة مع احترام ٥٠شغل النساء “األمني العام حتقيق هدف 

وقد مت التأكيد ”  من امليثاق١٠١ من املادة ٣مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف وفقا لنص الفقرة 
الذي ) ٥٨/١٤٤قرار اجلمعية العامة (هذا الطلب يف نفس هذا القرار يف صيغته األخرية على 

وقامت حكومة شيلي أيضا بتبين ترشيح امرأة . ٢٠٠٣وافقت عليه اجلمعية العامة يف عام 
 ومت انتخاهبا يف منصب قاٍض يف حمكمة العدل للبلدان )٨٠(بارزة من شيلي يف جمال القانون

 عة ملنظمة الدول األمريكيةاألمريكية التاب
 
 
 :تدابري خاصة ذات طابع مؤقت •

أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف مالحظاهتا على التقرير الثالث املقدَّم  - ١٥٧
احلكومة بتعزيز ما اختذ من إجراءات يف إطار “من حكومة شيلي عن أملها يف أن تقوم 

ري خاصة مؤقتة ترمي إىل تشجيع زيادة اشتراك املرأة يف استراتيجيات متكاملة مبا يف ذلك تداب
 .”احلياة العامة

مشروع قانون وفيما يتعلق بتطبيق تدابري إجيابية، قدَّمت جمموعة من الربملانيني  - ١٥٨
تعديل خمتلف ” ضمن عدد من مشاريع القوانني اليت تؤدي إىل ١٩٩٧ يف عام للحصص

وتتصل . ”املرأة يف االشتراك يف احلياة السياسية العامةاألنظمة القانونية هبدف تعزيز حقوق 
 تقضي بأن تقوم األحزاب بالتشاور من أجل وضع )٨١(االقتراحات بثالثة تعديالت أساسية

__________ 
تبدأ الوظائف الدبلوماسية من وظيفة سكرتري ثالث وثاٍن وأول وتصل إىل وزير ومستشار وقنصل   )٧٩( 

 .وسفري
صبحت عضواً يف جلنة املرشحة هي احملامية وأستاذة احلقوق اإلنسانية، السيدة سيسيليا ميلينا، اليت أ  )٨٠( 

 .حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
تتصل التعديالت املقترحة بالقانون األساسي لألحزاب السياسية، والقانون األساسي للبلديات   )٨١( 

 .والقانون األساسي للتصويت العام وفرز األصوات
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إجراءات وصيغ انتخابية تتيح، يف تكوين جلاهنا االنتخابية الداخلية ويف توجيهاهتا األساسية 
ويقضي التعديل أيضا . ن مجيع أعضاء الدائرة املعنية يف املائة م٦٠أال يتجاوز أحد اجلنسني 

 يف املائة من املرشحني ٦٠بأال يشتمل إعالن الترشيح الذي يقدمه كل حزب على أكثر من 
 .من نفس اجلنس

، مع تعديالت طفيفة، ٢٠٠٣وقد قام بتقدمي مشروع القانون املذكور يف أوائل عام  - ١٥٩
ألحزاب السياسية، ونظرت فيه جلنة األسرة التابعة جمللس عدد أكرب من الربملانيني من مجيع ا

وهبذه املبادرة ميكن أن حيظى مشروع القانون حبضور أكثر توازنا . النواب يف القراءة األوىل
 .من الرجال والنساء يف اجمللس الوطين

ز وفيما يتعلق باإلجراءات اليت قامت هبا اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بغرض تعزي - ١٦٠
 ترمي إىل حتليل )٨٢(قامت اإلدارة بوضع عدد من الدراساتاملشاركة السياسية للمرأة 

وكانت النتائج الرئيسية . أسباب النسبة املنخفضة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية الوطنية
 متثل دعما قويا للحجج اليت تطالب بقانون للحصص ولتوضيح الطريق )٨٣(هلذه الدراسات

ندوات يف مجيع مناطق  مت تنظيم ٢٠٠١وخالل عام . لذي يتبع يف هذا الصددالقانوين ا
 بغرض توعية الرأي العام فيما يتعلق بضرورة النظر يف قانون البلد ُدِعَي إليها السياسيون

 .للحصص يف شيلي
 العالقة بني الدولة واجملتمع املدين •

جتماعية واحلياة العامة يف البلد من ميكن النظر إىل آفاق اشتراك املرأة يف احلياة اال - ١٦١
ومن بني تلك الزوايا هناك شكل اندماج املرأة يف النسيج االجتماعي وحجم . زوايا خمتلفة

وقد اهتمت . هذا االندماج وكيفية إدماج احتياجاهتا وظروفها يف تقرير السياسات العامة
ءات تضمن مشاركة املواطنني ، بالسعي إىل تطبيق إجرا)٨٤(احلكومة هبذا البعد من املشاركة

__________ 
، ”يف األحزاب السياسية يف شيلي) تطبيق نظام احلصص(راك املرأة جتربة اشت“: هذه الدراسات هي  )٨٢( 

، ”دراسة حول إمكانية تطبيق قانون للحصص يف النظام القضائي الشيلي“؛ ١٩٩٨ديسمرب /كانون األول
احملتوى : وجهات نظر القيادات السياسية واالجتماعية بشأن قانون احلصص“؛ ٢٠٠٠مارس /آذار

، ”األحزاب السياسية وفرص املرأة يف السيناريو االنتخايب“؛ ٢٠٠٠ديسمرب /، كانون األول”واإلمكانية
، كانون ”الظروف الالزم هتيئتها للتنمية البشرية: أعمال الندوة املتعلقة باملشاركة والتمثيل“؛ ٢٠٠١مايو /أيار
 .٢٠٠٢يناير /الثاين

مي مشروع قانون للحصص، وهذا من ضمن النتائج اليت مت التوصل إليها أنه ميكن يف شيلي تقد  )٨٣( 
يتطلب تعديل قانون التصويت العام وفرز األصوات يف حالة االنتخابات الربملانية؛ والقانون األساسي 

ويقتضي األمر أيضا تعميق النقاش الوطين . للبلديات، اخلاص بانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء اجملالس احمللية
 .التمييز اإلجيايب املوجه حنو املساواة يف هذا اجملال، ووسائل ذلكحول االشتراك السياسي للمرأة وضرورة 

 .من خالل األمانة التنفيذية للحكومة وخاصة شعبة املنظمات االجتماعية  )٨٤( 
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واملواطنات يف إطار ظروف مؤسسية وقانونية تسمح باملشاركة سواًء من ناحية التعبري عن 
 .وجهات النظر أو يف حتديد السياسات اليت تضعها الدولة

ومت يف هذا الصدد القيام بعدة مبادرات من جانب احلكومة هتدف إىل تقوية النسيج  - ١٦٢
زَّق بسبب جو عدم الثقة الذي خلقه النظام العسكري السابق، وجعل االجتماعي الذي مت

املواطنني واملواطنات يعزفون عن االشتراك يف منظمات اجملتمع املدين وأدَّى إىل ندرة 
 .املنظمات املدنية القوية واملستقلة

 سنة ١٢ يف املائة من األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٣٠,٤ويف شيلي يشترك  - ١٦٣
 منظمة اجتماعية من نوع ما، ولكن هذه النتائج ال تبدو شاملة نظرا لوجود اختالفات يف

 ١,٣كبرية يف مشاركة الرجال والنساء جتعل مشاركة املرأة أقل من مشاركة الرجل بنسبة 
 .)٨٥(يف املائة على األقل

اء ومن النواحي املهمة يف حتديد األشكال املختلفة لإلدماج االجتماعي للنس - ١٦٤
والرجال، النظر يف املسائل اليت حتفز كالً من الرجال والنساء على املشاركة، وهو ما يتصل 

وحسبما يتبيَّن من دراسة اخلصائص . بشكل وثيق باألدوار التقليدية لكل من الرجال والنساء
 ١٠,٩(، تشترك النساء بشكل أساسي يف املنظمات الدينية ٢٠٠٠االجتماعية واالقتصادية 

بينما يوجد أكثر احلضور بالنسبة للرجال يف املنظمات ذات الطابع الرياضي ) ائةيف امل
 ). يف املائة١٠,٧(والترفيهي 

ومما يعمِّق من عدم املساواة القائمة يف االندماج االجتماعي ما يالحظ من االجتاه  - ١٦٥
ومن .  والنساءحنو استبعاد النساء من مراكز السلطة يف املنظمات اليت يشترك فيها الرجال

جهة أخرى تواجه النساء صعوبات أكرب مما يواجهه الرجال يف االشتراك يف املنظمات 
التقليدية، مع أهنن يقنعن مبسؤوليات أقل يف تلك املنظمات على اعتبار أن دورهن األساسي 

 .هو البيت، وهو ما ال يتفق مع أشكال املشاركة وساعات العمل يف تلك املنظمات
ا يتعلق بالعالقة بني الدولة ومنظمات اجملتمع املدين ومشاركة اجملتمع املدين يف وفيم - ١٦٦

وضع السياسات العامة وتعديلها فقد انتهجت احلكومة احلالية منهجا حياول التقريب بني 
اإلدارة واملواطنني، ويتضح هذا االجتاه يف الربنامج الثالث للحكومة الذي يؤكد على ضرورة 

 مع املواطنني ومنظمات اجملتمع املدين هبدف ترسيخ حتالف جديد بني الدولة تنفيذ عهد جديد
 .واجملتمع املدين

__________ 
. ٢٠٠٠وزارة التخطيط والتعاون، دراسة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية، أجريت يف هناية عام   )٨٥( 

 .ول مرة على متغيِّر املشاركة االجتماعيةوقد اشتملت هذه الدراسة أل
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 اليت )٨٦(السياسة الوطنية ملشاركة املواطننيوجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل  - ١٦٧
 اعترفت الدولة بأن ذلك ٢٠٠٠فمن خالل مرسوم مجهوري لعام . وضعتها احلكومة احلالية

ساسيا يف مجيع النظم الدميقراطية كما أنه يسهم يف حتقيق احلقوق والواجبات ميثل بعدا أ
 .الوطنية واالعتراف هبا وممارستها

ومن املبادئ التوجيهية لتلك السياسة مبدأ املساواة يف فرص املشاركة، وهو مبدأ  - ١٦٨
 يف الفرص بني تلتزم به مجيع أجهزة إدارة الدولة عن طريق وضع آليات إلدماج مبدأ املساواة
 .الرجال والنساء عمال على ضمان مشاركة النساء يف السياسات والربامج العامة

وكجزء من تلك السياسة اختذت األجهزة احلكومية سلسلة من اإلجراءات لوضع  - ١٦٩
ومن أجل هذا الغرض قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، من . هذه السياسة موضع التنفيذ

القطاع الزراعي (، بوضع مبادرات واضحة للحوار مع اجملتمع املدين ضمن أعمال أخرى
وإشراك ) والقطاع العمايل والقطاع األكادميي واملنظمات االجتماعية للمرأة وغريها

وتعمل تلك السياسة على خلق . املستفيدين من هذه الربامج يف دورات التخطيط واملتابعة
ة واجملتمع املدين مما يعزِّز من إمكانيات اجملتمع املدين عالقات تعاون واحترام متبادل بني الدول

 .ويضفي مزيدا من الشرعية على السياسات العامة
وقامت احلكومة من خالل شعبة املنظمات االجتماعية التابعة لإلدارة العامة  - ١٧٠

للحكومة بوضع مبادرات خمتلفة هتدف إىل حتسني ظروف املؤسسات النسائية لكي تتيح 
طنني واملواطنات املشاركة على قدم املساواة يف ظروف احلياة االجتماعية والسياسية يف للموا
 .البلد
، من أجل ٢٠٠٢من أجل هذا بدأ تنفيذ برنامج للتشاور الوطين، اعتبارا من عام  - ١٧١

الرقي باألفكار واملمارسات املتعلقة باملشاركة وآراء املواطنني واملواطنات يف السياسات 
، ”الرصد االجتماعي“وهذا الربنامج، الذي أطلق عليه . ية وكذلك يف اجملتمع املديناحلكوم

يأخذ يف االعتبار أن الرجال والنساء ال يواجهون نفس الصعوبات يف املشاركة يف اجملال 
احلكومي واجملتمع املدين، نظرا ملا لكل منهما من مسؤوليات خمتلفة فيما يتعلق باملنـزل 

واختالف درجة االستقالل الذايت يف ضوء عالقات القوة املوجودة يف واألسرة والعمل 
ويهدف برنامج الرصد االجتماعي إىل أن يكون أداة قوية يف تشكيل السياسات . األسرة

العامة، آخذا يف االعتبار املمارسات االجتماعية واألمناط الثقافية وكذلك ظروف عدم 
 .صب احلكومية ويف شغلهااملساواة اجلنسانية يف الوصول إىل املنا

__________ 
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧ الصادر يف ٣٠املرسوم اجلمهوري رقم   )٨٦( 
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وشرعت احلكومة يف إنشاء آلية مؤسسية من أجل معاجلة موضوع التمييز مبختلف  - ١٧٢
برنامج وقد بدأ . صوره وأشكاله، عن طريق وضع برنامج متخصص حول املوضوع

، وهو يهدف إىل تعزيز إقامة ظروف متكِّن من ٢٠٠٢ يف عام ”التسامح وعدم التمييز“
لة للحقوق واملشاركة الوطنية ملختلف قطاعات اجملتمع االجتماعية، خاصة املمارسة الكام

ووضعت هلذا الغرض سلسلة من اإلجراءات مع توفري . املعرضة منها للتمييز والضعف
وفيما يتعلق باملوظفني احلكوميني . املوظفني الالزمني، باالشتراك مع املنظمات االجتماعية

عية باملسائل املتعلقة مبختلف أشكال التمييز، تشتمل على ُوِضَعت استراتيجية من أجل التو
ومن ناحية أخرى مت القيام بأعمال . منهجيات متخصصة وتدريب رمسي حول املوضوع

بالتنسيق مع خمتلف املنظمات العامة من أجل تعزيز إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية 
 التعليمي وضمان الوصول إىل اخلدمات للمرأة املهاجرة واحلوامل وإدماج أبنائهن يف النظام

 .الصحية الوقائية يف مراكز الرعاية واملستشفيات لضحايا التمييز
تسعى شعبة املنظمات االجتماعية إىل تعزيز شبكة املنظمات اليت تعمل يف جمال  - ١٧٣

القضاء على التمييز وإىل إدماج األشخاص من ضحايا التمييز يف تلك املنظمات، ومتويل 
ريع تنطوي على عمل جمتمعي مع املنظمات احلكومية، من أجل وضع إجراءات مؤسسية مشا

 .تعمل على إزالة التمييز وعلى املعاملة الكرمية جلميع املواطنني واملواطنات
 اقتراح احلكومة الذي يضمن تنظيمات أكثر تضمنت خطة تعزيز اجملتمع املدين - ١٧٤

وقد مت وضع اخلطة موضع التنفيذ منذ عام . ى السواءاستقالالً ودواماً للنساء والرجال عل
 وهي تقوم على عدد من التدابري تتصل خبمسة جماالت موضوعية يتعلق أربعة منها ٢٠٠٠

 .مباشرة بدعم الطرق اليت يشارك هبا املواطنون يف احلياة االجتماعية والعامة
 خللق إطار تتوخى تلك اخلطة من خالل املنظمات املدنية وضع إجراءات - ١٧٥

 يساعد على استقالل واستدامة تلك املنظمات سواء من حيث أشكال التمويل )٨٧(معياري
وقد ساعدت احلكومة على إنشاء صندوق تنمية اجملتمع املدين عن . أو االستقالل املؤسسي

طريق تطبيق أشكال متويل جديدة جتمع بني املصادر اخلاصة والعامة، وختصص لتطوير 
هذا وقد بدئ يف وضع خطة تأهيل ومساعدات تقنية . ماعية للمنظماتالقدرات االجت

__________ 
. متت صياغة ذلك اإلجراء الذي سيصدر يف شكل مسودة مشروع قانون لتقدميه إىل اجمللس الوطين  )٨٧( 

ادرات أخرى وجمموعة من التدابري املؤسسية وحيدد املشروع شكل املستقبل من حيث مشاركة املواطنني مع مب
اهلادفة إىل االعتراف باحلقوق واملشاركة وهي أمور أساسية يف عملية إصالح الدولة وعنصر أساسي يف 

 .تقدمها
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لتحديد العرض والطلب احلايل من حيث تدريب القيادات االجتماعية هبدف تقوية الكيان 
 .املؤسسي ملختلف املنظمات

يتوخى ذلك املشروع أيضاً تشجيع العمل التطوعي واألعمال التضامنية حبيث تقوى  - ١٧٦
وقد روعي يف تلك .  الثقة االجتماعية وبالتايل احلياة االجتماعية للبلدتلك األفعال من

املبادرة، اليت تبدأ بربنامج منوذجي متمركز يف أربعة أقاليم للدولة وبالتايل يفضي إىل خطة 
استراتيجية ذات طابع وطين يف موضوعها التشخيصات احلالية اليت تؤكد القابلية العليا للنساء 

ويتم طرح تلك . ل التطوعية واندماجهن بقوة يف جتمعات تتسم هبذه اخلصائصللقيام باألعما
االستراتيجية باعتبارها فرصة هامة لدعم إدماج املرأة يف احلياة االجتماعية يف أماكن إقامتها 

كما أن . على أمل اجتذاب النساء إىل ذلك النوع من النشاط يف إطار العالقات بني اجلنسني
 .شكل جزءاً من صياغة سياسة تتسم بالوطنية ويتم وضعها يف اخلطة حالياًتلك االعتبارات ت

بالنظر إىل أن املرأة هي غالباً اليت تتحمل مسؤولية مجع املعلومات والبحث عن  - ١٧٧
اخل، فإن ... حلول ملتطلبات العائلة فيما يتعلق بالعمل والتعليم والعناية باألبناء والصحة، 

ومما ال شك فيه أن هذا يعد مشكلة . يعترب عائقاً يف طريق إدماجهاالوصول إىل املعلومات 
ولذلك حتتل املرأة مرتبة ذات أولوية يف إمتام مهمة الدولة بشأن توعية . اجتماعية خطرية

املواطنني جبميع األعمال اليت تقوم هبا احلكومة ومن بينها الفوائد والربامج االجتماعية اليت 
 )٨٨(تقدمها الدولة

أصبح الربنامج الرقمي من الطرق املميزة إلعالم املواطنني، وهو يقدم من خالل  - ١٧٨
. شبكة اإلنترنت إمكانية احلصول على املعلومات إىل عدد أكرب من األشخاص وبكفاءة أعلي

 يف املائة من مستعملي ٦٥وفضالً عن القدرة العالية لتلك الوسيلة، تفيد خمتلف الدراسات أن 
ومن اجلدير بالذكر أن النسبة .  يف املائة من النساء٣٥هم من الرجال وشبكة اإلنترنت 

 عاماً وعلى مستوى عال من ٣٤الكربى من الذين يستعملون شبكة اإلنترنت هم أقل من 
وتفرض تلك احلقيقة حتدياً جديداً أمام احلكومة يتمثل يف إتاحة القدرات . )٨٩(الثقافة

 .حد سواء للوصول إىل املعلومات اإللكترونيةوالوسائل أمام الرجال والنساء على 

__________ 
 توفري قوافل جتوب خمتلف احملليات ١٩٩٩من أجل حتسني الوصول إىل املعلومات، مت منذ عام   )٨٨( 

وقد مت اختيار هذه األماكن . ، تقدم معلومات عن اخلدمات اليت تقدمها احلكومةالبعيدة عن املراكز احلضرية
وهناك مبادرة أخرى مهمة تتمثل يف مراكز . النائية ألن املرأة هي غالباً املسئولة عن إدارة رفاهية العائلة

 .املعلومات والدعاية واالقتراحات، اليت ينصب اهتمامها على وضع مناهج ملناهضة التمييز
، سانتياغو ”اخلصائص الدميوغرافية والسلوكية للشيليني الذين يستخدمون اإلنترنت“:جامعة شيلي  )٨٩( 

١٩٩٩. 
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ومن ذلك املنطق، وضعت وزارة األمانة العامة للحكومة بالتعاون مع وزارة  - ١٧٩
االتصاالت استراتيجية من أجل إنشاء مراكز للوصول إىل املعلومات الرقمية أطلق عليها اسم 

ظمات االجتماعية اخلاصة تتسم بطابع اجتماعي وتشجع على قيام املن” مراكز املعلومات“
 .بكل بلدة بإدارة هذه املراكز وأن تكون املستفيد األول منها

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعزز املرأة يف اجملـاالت االجتماعيـة             - ٥
 )١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٣املواد : (واالقتصادية والثقافية

 :مكافحة الفقر •
خري جهود مكافحة الفقر، وكان هلا تأثري إجيايب على البلد ازدادت يف العقد األ - ١٨٠

فبني عامي . )٩٠(بشكل كبري وبطريقة ملحوظة، وهذا هو نفسه ما حدث مع فقر النساء
 يف ٢٠,٦ يف املائة إىل ٣٨,٦ اخنفض جمموع الفقراء إىل النصف تقريباً، من ٢٠٠٠ و١٩٩٠

 يف املائة، أي بنسبة ٢٠,٨يف املائة إىل  ٣٩,٣املائة؛ واخنفضت نسبة الفقر بني النساء من 
 يف املائة ١٢,٩ويف تلك الفترة نفسها، قل عدد السكان الفقراء املعوزين من .  يف املائة١٨,٥

 ١٩٩٨وعلى الرغم من استمرار اجلهود ملكافحة الفقر بني عامي .  يف املائة٥,٧إىل 
 .، فإنه قد حدث ثبات يف معدالت الفقر املدقع٢٠٠٠و

 يف عام ١,٤ من نسبة تضاءلت الفجوة بني جمموع الفقراء من الرجال والنساء - ١٨١
 يف ٠,٤إىل نسبة )  يف املائة نساء فقريات٣٩,٣ يف املائة رجال فقراء مقابل ٣٧,٩ (١٩٩٠

وعلى الرغم ).  يف املائة نساء فقريات٢٠,٨ يف املائة رجال فقراء مقابل ٢٠,٤ (٢٠٠٠عام 
نسبة النساء الاليت ظللن يف حالة ات قد قلت يف العقد األخري، فإن من أن نسبة النساء الفقري
، وهو ما جعل احلكومة تركز جهودها يف براجمها ١٩٩٦ منذ عام الفقر املدقع مل تتغري

 .االجتماعية على هذه الفئة كما سيتضح مما يلي
عدمني فمن بني جمموع امل: مستويات الفقر لدى النساء أعلى منها لدى الرجال - ١٨٢

 يف ٥٠,٩ يف املائة من النساء، أما الفقراء العاديون فتصل نسبة النساء بينهم إىل ٥٢,٢يوجد 
 . يف املائة من الرجال٤٩,١املائة مقابل 

حالة الفقر بني النساء الاليت يعشن يف املناطق الريفية بالنسبة للرجال الذين يعيشون  - ١٨٣
يف املناطق الريفية تبلغ نسبة الفقر : ن يف املناطق احلضريةيف املناطق الريفية والنساء الاليت يعش

وباملقارنة مع النساء يف املناطق .  يف املائة بني الرجال٢٣ يف املائة بني النساء و٢٤,٧
__________ 

يرجع مصدر األرقام اليت تقدم يف هذا الفصل عن حالة الفقر يف البالد وعن املرأة املعيلة إىل حتليل   )٩٠( 
 .٢٠٠٠رة التخطيط والتعاون يف عام االستقصاء الثامن عن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لوزا
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 يف ٨,٧احلضرية جند أن نسبة الفقريات املعدمات يف الريف أعلى منها يف احلضر، حيث تبلغ 
ونظراً لزيادة معدل الفقر يف الريف بني النساء، .  احلضر يف املائة يف٥,٤املائة يف الريف و

يتجه النساء يف الريف إىل اهلجرة إىل املدينة أكثر من الرجال، مما يقلل نسبة النساء إىل 
 .الرجال يف الريف

ويف العقد األخري ظهر اجتاه يشري إىل زيادة تدرجيية يف عدد البيوت اليت ترأسها  - ١٨٤
 يف ٧٦,٩ يوجد ٢٠٠٠تقصاء اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعام ووفقاً الس. امرأة

وتزداد نسبة البيوت اليت .  يف املائة ترأسها امرأة٢٣,١املائة من املنازل يرأسها رجال و
 يف املائة ١٦ يف املائة يف املدن مقابل ٢٤,٣ (ترأسها امرأة يف املناطق احلضرية عنها يف الريف

ة عدد األسر اليت ترأسها امرأة يف فئات العمر األعلى، حيث جند ويالحظ زياد). يف الريف
أي يف  سنة فما فوق، ٦٠ يف املائة من النساء املعيالت تتركز يف فئة العمر ٣٩,٦أن نسبة 

 يف املائة عن ٣٦,٨ويقل متوسط دخل األسر اليت ترأسها امرأة بنسبة . فئة كبار السن
ا سبق يتضح ما تعانيه األسر اليت ترأسها امرأة من ومم. متوسط دخل األسر اليت يرأسها رجل

 .ضعف مزدوج مما يؤدي إىل مزيد من الفقر يف األجيال التالية
وعلى الرغم مما حتققه برامج مكافحة الفقر من تقدم، وخاصة الربامج املوجهة إىل  - ١٨٥

وميكن . ذا السبيلحتسني أوضاع املرأة، ال يزال أمام احلكومة القيام باملزيد من اجلهد يف ه
 .اإلشارة إىل السياسات التالية اليت تنتهجها احلكومة واملوجهة خصيصاً لتحسني أحوال املرأة

برنامج التأهيل املهين للمرأة ذات الدخل احملدود، مع إعطاء األولوية لرئيسات “ - ١٨٦
ملنسق للربنامج  وتقوم اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بدور ا١٩٩٢، الذي بدأ يف عام ”البيوت

 جماالت التعليم والتدريب املهين، ٢٠٠٠وقد مشل هذا الربنامج يف عام . ٢٠٠١منذ عام 
ودعم مبادرات العمل املستقل، والصحة، ورعاية الطفولة، واألرامل، والتوظيف، واحلماية 

ستفاد منه  من اجملتمعات احمللية يف مجيع احملافظات والبلديات، وا١٠٣القانونية، ومت تنفيذه يف 
وقد اجتذب هذا الربنامج اهتمام عدد من بلدان أمريكا الالتينية مثل .  امرأة٧٠ ٠٠٠

 .األرجنتني واملكسيك وهندوراس وإكوادور وغريها
اليت متثل هنجاً جديداً إزاء ختفيف الفقر ” الشبكة الريفية “١٩٩٨وأنشئت يف عام  - ١٨٧

يرأسه (لشبكة من خالل جملس إدارة وطين وعلى املستوى املؤسسي تعمل هذه ا. يف الريف
وزير الزراعة ويقوم بدور املنسق وزيرة شؤون املرأة ويشترك فيه وكالء الوزارات، ومديرو 
اإلدارات ورؤساء األقاليم املعنيني، واإلدارة التنفيذية القومية واللجنة التقنية القومية وهيئات 

 .أخرى على نفس املستوى يف األقاليم والبلديات
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ومن أجل االستجابة للعائالت اليت تعيش يف حالة من احلرمان االجتماعي  - ١٨٨
احلماية االجتماعية املتكاملة : نظام التضامن يف شيلي “٢٠٠٢واالقتصادي، اقترح يف عام 

. ، وهو منظم من قبل وزارة التخطيط والتعاون” أسرة فقرية يف البلد٢٢٥ ٠٠٠إىل 
 أسرة فقرية يف ٢٢٥ ٠٠٠ضمان تقدمي خدمات إىل : إىلويهدف نظام التضامن يف شيلي 

؛ ومنح املساندة املتكاملة إىل تلك ٢٠٠٥ و٢٠٠٢الدولة على األقل فيما بني عامي 
العائالت بالنظر إىل األبعاد املضاعفة لظروفها؛ وتكامل اخلدمات العامة لتلك العائالت يف 

ي بدءاً من احلياة اخلاصة لكل نظام متماسك ومنظم؛ ومساندة تلك العائالت بشكل شخص
 .فرد من أفرادها

ويشتمل هذا النظام على عنصر مؤقت خيدم كبوابة للدخول للربنامج، وثالثة  - ١٨٩
فاألول يشتمل على مساندة نفسية واجتماعية مكثفة، وعالوة حلماية . عناصر مستدمية
أما العناصر . ة أم ال شهراً تدفع لسيدة األسرة، سواء أكانت تعول األسر٢٤األسرة خالل 

األخرى فتتكون من إعانة مالية مضمونة فعالً، وامتياز الدخول يف برامج الدعم االجتماعي 
وتقدم تلك املنافع مباشرة إىل النساء الاليت يعلن تلك . والطوارئ، والدخول إىل جمال العمل

 .فاقم الفقراألسر، دعماً للدور االستراتيجي الذي يقوم به هؤالء النساء يف عالج ت
وملا كان النساء يف األسر اليت تعاين من فقر مدقع هن املستهدفات هبذا النظام، لذا  - ١٩٠

ويف الوقت نفسه، تبذل جهود كبرية لتنسيق وتكامل السياسات . يتجه النظام إليهن مباشرة
إىل والربامج واملنافع واخلدمات املوجودة وإقامة شبكات قومية وحملية دائمة، باإلضافة 
 .التعرف على العائالت اليت تعيش يف ظروف تعرضها بشدة لالهنيار االجتماعي واالقتصادي

 )١٠املادة : (املساواة يف احلقوق يف التعليم •
تطورت يف العقود األخرية عملية توسيع نطاق التغطية وزيادة املواطنني املقبلني على  - ١٩١

بالفعل مشاركة األطفال البنات والبنني يف نظام ؛ ويف هذه الناحية تتساوى التعليم يف البلد
ومع ذلك، تطغى املوضوعات اخلاصة بالتوعية واملساواة على موضوعات االلتحاق . التعليم

 .بالدراسة وهي أبعاد ذات أمهية خاصة من وجهة النظر اجلنسانية
نوات ، حيث زاد متوسط سويف العقد األخري، حدث تطور إجيايب يف تعليم املرأة - ١٩٢

 يف عام ٩,٧ إىل ١٩٩٠ أعوام من الدراسة يف عام ٨,٩التحاق الفتيات باملدارس من 
وبصفة عامة، يالحظ وجود جتانس بني مستويات األطفال من اجلنسني . )٩١(٢٠٠٠

__________ 
األرقام املقدمة عن التعليم مستقاة من حتليل االستقصاء الثامن للخصائص االجتماعية واالقتصادية   )٩١( 

 .٢٠٠٠لوزارة التخطيط والتعاون يف عام 
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تتقدم املرأة مبتوسط سنوات دراسة )  سنة٢٩ إىل ١٥(ففي أعمار الشباب .امللتحقني بالتعليم
. على عكس املوقف يف بقية األعمار) ١١,١( من الرجال )١١,٢(أعلى بفارق قليل 

وجود اجتاه لدى األجيال اجلديدة إىل زيادة أعوام الدراسة ووجود درجة أعلى من ويالحظ 
 .املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم

 كبريات السن ويالحظ اخنفاض نسبة األمية يف مجيع األعمار خاصة يف الراشدات - ١٩٣
. ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٣ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ١٥فض مؤشرهن من الاليت اخن

وباإلضافة إىل . ٠,٨ بنسبة ٢٠٠٠ و١٩٩٨واخنفضت األمية بني النساء فيما بني عامي 
ففي (هذا، اخنفضت نسبة الفجوة بني الرجال والنساء الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة، 

وينبغي إبراز ) ٠,٢ وصل إىل نسبة ٢٠٠٠ ويف عام ٠,٦ كان الفارق بنسبة ١٩٩٨عام 
جهود السياسات العامة من أجل حتسني فرص التعليم مما أدى إىل االخنفاض امللحوظ يف نسبة 

 ). يف املائة١(األمية خاصة يف األجيال الشابة 
ويالحظ عدم وجود اختالف يف تقدمي العون إىل املؤسسات التعليمية باختالفات  - ١٩٤
وال تزيد نسبة املتخلفني عن . نس، وهي قضية ظهرت يف األعوام السابقة نتيجة للتفرقةاجل

 يف املائة ٥٠,٢ سنة، ١٣ و٧ يف املائة من األطفال البنات والبنني فيما بني ١الدراسة على 
وتدل تلك األرقام على تأثري اجلهود اليت بذلت من .  يف املائة منهم بنات٤٩,٥منهم بنون و
ع التغطية التعليمية يف مرحلة التعليم األساسي جلميع أطفال البلد، ومن أجل أجل توسي

 .بقائهم يف التعليم
 سنة فتصل نسبة املتخلفني ١٧ و١٤أما بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  - ١٩٥

).  يف املائة١٣ (١٩٩٨ عن عام ٣,١ يف املائة، وقد اخنفضت بنسبة ٩،٩عن الدراسة إىل 
ظ اختالفات بني الرجال والنساء يف املربرات اليت قدموها لتعليل عدم االنتظام يف وتالح
؛ بينما ) يف املائة١٩,٨(” الصعوبة االقتصادية“وكان املربر األول لدى الرجال هو . التعليم

” بالصعوبة االقتصادية“، متبوعة ) يف املائة٢٨,٧(لدى النساء “ األمومة واحلمل“كانت 
يوضح أمهية السياسات اليت تعمل على عدم محل املراهقات، ويف حالة وهذا ). ٢١,٩(

 .حدوث ذلك جيب االنتباه إىل الوسائل اليت تعني على بقاء الطالبات املراهقات يف التعليم
البنـد رقـم    ” من احلقوق والواجبات الدسـتورية     “١٩ويكرس دستور شيلي يف املادة       - ١٩٦
ويف . تطــور التــام لإلنســان يف خمتلــف مراحــل حياتــه ، وهــو يهــدف إىل ال”حــق التعلــيم “١٠
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إلزاميـــاً، وأصــــبح اليـــوم التعلـــيم اإلعــــدادي    )  أعـــوام ٨(املاضـــي كـــان التعلـــيم األساســــي    
 . أيضاً، وتلتزم الدولة بتمويل نظام جماين واضح ينطبق على مجيع املواطنني)٩٢()عاماً ١٢(

زيادة البقاء يف التعليم، إذ يضع ويف الوقت احلايل جيري تنفيذ برنامج يهدف إىل  - ١٩٧
 يف االعتبار أن أسباب التسرب من املدرسة ختتلف بني برنامج التعليم من أجل اجلميع

الشباب عن الشابات، كما مت وضع استراتيجيات ختتلف حسب اجلنس لتخطي تلك 
ائهن فبالنسبة للشابات األمهات واحلوامل، يتم تقدمي رعاية األطفال من أجل أبن. املشكلة

 .وبناهتن كما توسعت برامج الرعاية الصحية لكل من الطفل واملرأة
 يف القانون ٢٠٠٠، تعد التعديالت املصدق عليها يف عام )٩٣(وكما ذكر من قبل - ١٩٨

الدستوري للتعليم تقدماً هاماً يف تلك الفترة؛ حيث تضمن التحاق مجيع الطالبات احلوامل أو 
 ٩٦٢ من القانون ٢ولذلك، اشتملت املادة . استمرارهن فيهاألمهات املرضعات بالتعليم و

على فقرة تنص على أنه ) ٢٠٠٠أغسطس /القانون الدستوري للتعليم الصادر يف آب (١٨
ال يشكل أي من احلمل أو األمومة عائقاً أمام االنضمام إىل التعليم واالستمرار فيه يف أي “

 على املدارس تقدمي التسهيالت الدراسية يف هذا باإلضافة إىل أنه جيب. مرحلة من املراحل
ويتطلب التعديل املشار إليه زيادة مساندة شبكات الدعم االجتماعي اليت . ”تلك احلاالت

 .تشمل خمتلف القطاعات االجتماعية
أما بالنسبة لاللتحاق بالتعليم، فتعد مجيع أمهات األطفال البنني والبنات املنتسبات  - ١٩٩

ذوي الدخل املنخفض مستفيدات من برنامج تنظيم الدراسات الذي إىل مدارس خاصة ب
تقدمه الوزارة والذي مينح امتيازات يف املقام األول إىل املرأة وأبنائها وبناهتا يف النظام 

 يف املائة من ٦٥ومن هذا املنطلق، وكمثال، ميكن اإلشارة إىل أن النساء ميثلن . التعليمي
 .٢٠٠١التعليم خالل عام مجيع الدارسني املنتظمني يف 

طورت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة جمموعة برامج ومشاريع هبدف إدماج البعد  - ٢٠٠
اجلنساين يف املناهج الدراسية توزع على التعليم قبل األساسي واألساسي واإلعدادي وتعليم 

املراحل وبشىت الكبار هبدف القضاء على األفكار اخلاطئة عن أدوار الرجال والنساء يف مجيع 
التعليم والثقافة “مشروع ومن بني الربامج واملشاريع اليت مت تطويرها ذُكر . وسائل التعليم

 وهو يناقش حل النـزاعات دون عنف، ويتم تنفيذه باالشتراك مع وزارة التعليم، ”والتغري
) العائالتاملدرسون واملدرسات والطلبة والطالبات و(ويهدف إىل العمل مع اجملتمع التعليمي 

__________ 
الذي  عاماً، و١٢، صدر تعديل القانون الذي جيعل التعليم إلزامياً حىت ٢٠٠٣مايو / أيار٧يف   )٩٢( 

 . عاما٢١ًيؤكد واجب الدولة يف ضمان جمانية هذا املستوى التأسيسي جلميع الشيليني والشيليات حىت سن 
 .نوقش هذا التعديل القانوين حتت بند املساواة أمام القانون  )٩٣( 
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ومن أجل . يف شىت العالقات وخاصة يف القضاء على العنف كوسيلة مشروعة حلل النـزاعات
هذا اهلدف مت وضع وختطيط مواد تعليمية للدورة األوىل والثانية من التعليم األساسي وللتعليم 

، مت تأهيل املدرسني واملدرسات املسئولني عن ٢٠٠٠ و١٩٩٧وفيما بني عامي . اإلعدادي
، ٢٠٠٢ و٢٠٠١ويف خالل عامي . صول التعليم يف البلد بأكمله ليطبقوا ذلك املشروعف

قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بتدريب أفراد من هيئة التدريس يف مجيع أقاليم الدولة 
 .ليقوموا بالتدريب على ذلك املشروع حبيث يتم االستمرار يف تطوير املناهج يف أقاليم البلد

النمو والتطوير من خالل “مشروع يف جمال رياض األطفال، فقد مت تطبيق أما  - ٢٠١
 وهو خمصص لوضع منهج يتم العمل به يف التعليم يف رياض األطفال، ”النشاط اليومي

 يف البالد بأكملها ١٩٩٩وقد مت ذلك يف عام . باالشتراك مع اجمللس الوطين لرياض األطفال
، مت ٢٠٠٢ويف عام . ل ليصبح جزءاً من املنهج الدراسيوتبناه اجمللس الوطين لرياض األطفا

ومت تقييم ” اجلنس والنوع والنشاط يف تعليم صغار السن“وضع مشروع متمم ومنوذجي 
احلروف “ومن اجلدير بالذكر أيضاً مشروع . ٢٠٠٣لتطبيقه يف ٢٠٠٢املشروع خالل 

وجيري اآلن . ي للكباروهو موجه حنو إدماج املنظور اجلنساين يف املنهج الدراس” تتحدث
 .وضع خطط دراسية جديدة من أجل تعليم كبار السن

، بدأ إعداد اقتراح حكومي وطين عن اجلنس املسؤول وهو نتاج ٢٠٠٠ويف عام  - ٢٠٢
عمل مجاعي بني قطاعات الصحة والتعليم واجمللس الوطين للشباب واإلدارة الوطنية لشؤون 

ويسعى بشدة إىل تعزيز احلوار ”  مسؤولحنو جنس“ويسمى هذا االقتراح . املرأة
االجتماعي والنصيحة الفعالة اخلاصة بأمهية تطوير احلياة اجلنسية بشكل صحيح وتام، وهو 

 .موجه إىل األفراد والعائالت واجملتمعات عامة وإىل الشباب خاصة
منوذج إداري ، بدأ تطبيق خطة منوذجية بغرض الوصول إىل ٢٠٠١ومنذ عام  - ٢٠٣

ويهدف ذلك إىل تطبيق . ىل التطرق مبوضوعية إىل احلياة اجلنسية، يف البلديهدف إ
نشاطات تدريب وتأهيل يف التعليم اخلاص باجلنس واحلياة اجلنسية واملسائل اجلنسانية؛ هذا 
باإلضافة إىل الصحة اجلنسية والتناسلية، وهي موجهة خاصة إىل املديرين وهيئات التدريس 

 واآلباء واألمهات والطالب والطالبات، وإىل موجهي اخلدمات يف املنشآت التعليمية؛
وعلى الرغم من أن تقييم ما مت حتقيقه حىت اآلن . الصحية وممثلي املنظمات االجتماعية

سيساهم يف إفساح اجملال لتغيري مفاهيم التحيز واملمنوعات، إال أنه ال ميكن حتديد أثره فيما 
ى سبيل املثال، قياس االجتاه الذي يستطيع النموذج أن يتعلق بأعمال التدخل حبيث ميكن عل

 .يؤثر به على تقليل حاالت محل املراهقات
 )١١املادة : (املساواة يف فرص الوظائف والعمل •
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 احلصول على عمل بأجر 
يف خالل العقد األخري، زاد حجم مشاركة املرأة الشيلية يف القوى العاملة بشكل  - ٢٠٤
، وذلك )٩٤()٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٩,٣ إىل ١٩٩٠املائة يف عام  يف ٣٢,٤من  (متواصل

ومع ذلك، يعد حجم . على عكس مشاركة الرجل اليت قلت بشكل طفيف يف تلك الفترة
 ٧٣,٢ يف املائة و٣٩,٣: ٢٠٠٠بالنسبة لعام  (مشاركة املرأة أقل من الرجل بشكل ملحوظ

 .يف أمريكا اجلنوبية، وهي من أقل املعدالت )يف املائة على التوايل
وعلى نقيض ما حيدث مع الرجال، ترتبط مشاركة املرأة يف سوق العمل ارتباطاً  - ٢٠٥

وثيقاً مبستواها التعليمي ومستواها االجتماعي االقتصادي ووضعها خارج املنـزل و احلالة 
أكرب وهكذا، يعد حجم مشاركة النساء الاليت يعلن أسراً معيشية . )٩٥(االجتماعية والسن

كما تزداد . )٩٦(بشكل ملحوظ من غري املعيالت خاصة إذا كانت غري املعيالت متزوجات
 واملنتميات إىل عائالت ذات دخل )٩٧(نسبة مشاركة النساء احلاصالت على مؤهل عال

ويشري ما . )٩٨(اقتصادي عن مشاركة احلاصالت على تعليم أقل واملنتميات إىل عائالت أفقر
األسري والعمر يؤثران بشدة على دخول املرأة عامل العمل؛ كما يؤثر فيه سبق إىل أن الوضع 

بشدة وضعها االجتماعي واالقتصادي واملستوى التعليمي الذي وصلت إليه، وكالمها 
 .عامالن مرتبطان بعضهما ببعض

يصل مستوى التعليم يف قوى املرأة العاملة إىل درجة أعلى مما عند الرجال، ومع  - ٢٠٦
 يف املائة من القوى ٣٤,٣ومن الثابت أن . ل املرأة نسبة أعلى من الرجال يف البطالةذلك متث

 أعوام أو أقل من التعليم يف املدارس، بينما حصلت ٨العاملة من الرجال مل حتصل إال على 
__________ 

 .٢٠٠٠طبقاً لتحليل الدراسة االستقصائية الثامنة عن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعام   )٩٤( 
. وجيب مراعاة أن اإلحصائيات اليت تدل على حجم مشاركة املرأة ختتلف حسب وسائل القياس املستخدمة

 .٢٠٠٢ يف املائة يف تعداد السكان لعام ٣٥,٥٧وكان املعدل 
 يف ٥٣,٥ عاماً حيث وصلت إىل ٤٤ و٢٥ظهرت أعلى نسبة ملشاركة املرأة يف سوق العمل بني   )٩٥( 

 ).٢٠٠٠ االستقصائية الثامنة عن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعام حتليل الدراسة(املائة 
 يف املائة واملتزوجات ٤٩,٢طبقاً لنفس املصدر، يبلغ حجم مشاركة النساء الاليت يعلن أسراً   )٩٦( 

 . يف املائة٤٢,٦ يف املائة وغري املتزوجات ٣٧,١
، يصل حجم ٢٠٠٠ص االجتماعية واالقتصادية لعام طبقاً للدراسة االستقصائية الثامنة عن اخلصائ  )٩٧( 

النساء احلاصالت على التعليم األساسي )  يف املائة٦١,١(مشاركة النساء اجلامعيات إىل أكثر من ضعف 
 . يف املائة فقط١٣، بينما تبلغ مشاركة النساء غري املتعلمات ) يف املائة٢٨,٧(
 يف ١٠أي إىل (اء املنتميات إىل العشر األكثر ثراًء يوجد اختالف ملحوظ بني حجم مشاركة النس  )٩٨( 

وحجم مشاركة املنتميات إىل العشر األكثر فقراً )  يف املائة٥٤,٤) (املائة من السكان ذوي الدخل املرتفع
 أضعاف عن العشر األخري ٢,٤ويزيد حجم املشاركة النسائية يف العشر األول مبقدار )  يف املائة فقط٢٢,٧(

 ).٢٠٠٠ليل الدراسة االستقصائية الثامنة عن اخلصائص االجتماعية االقتصادية لعام حت. (املنخفض
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 سنوات من التعليم؛ وتصل تلك النسب بني النساء إىل ٨ يف املائة على أكثر من ٦٥,٧نسبة 
 ٨,٥هذا مع أن بطالة النساء كانت متثل . )٩٩( يف املائة على التوايل٧٤,٣ئة و يف املا٢٧,٧

 .)١٠٠(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٧,٥يف املائة، بينما متثل بطالة الرجال 
 يف اجلنسـني علــى الســواء؛ ويف  ١٩٩٨ويالحـظ اخنفــاض يف نسـبة البطالــة حـىت عــام     - ٢٠٧
ــام  ــيت    ١٩٩٩ع ــة االقتصــادية ال ــة بشــكل     وكنتيجــة لألزم ــبة البطال ــبالد زادت نس شــهدهتا ال

، األمـر  ) يف املائة يف عام واحـد  ١٠,٣ يف املائة إىل     ٧,٦قفزت من   (ملحوظ خاصة بني النساء     
وتتجــه تلــك . الــذي اثبــت أن عمــل املــرأة ذا قابليــة عاليــة لالهنيــار أمــام األزمــات االقتصــادية   

 .االقتصاد يف التحسن ببطءاإلحصاءات حنو االخنفاض يف األعوام التالية حيث يبدأ 
 ظروف العمل

طلبت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة يف مالحظاهتـا علـى التقريـر األخـري املقـدم                     - ٢٠٨
من قبل حكومة شيلي إىل احلكومة أن تدرج يف تقريرها القـادم إحصـاءات عـن أوضـاع املـرأة        

 .ناوهلا فيما يليالعاملة والتحسن يف مستوى معيشتها، وتلك هي النقاط اليت نت
على الرغم من أن التمييز بني اجلنسني يف العمل قد أثر بشدة على املرأة الشيلية، إال  - ٢٠٩

. أهنا بدأت تدرجيياً تندمج يف شعاب األنشطة االقتصادية اليت اعتاد الرجل أن يقوم هبا
 التجارة، ، ويفوتتمركز النساء بشكل رئيسي يف اخلدمات التجارية واالجتماعية والشخصية

 يف املائة على التوايل ٣٩,٤ يف املائة و٤٤,٥ يف املائة و٥٣,٣متثل النساء (ويف القطاع املايل 
ومع ذلك، متيل املشاركة يف القطاعني األولني إىل النقصان إىل حوايل ). يف تلك القطاعات

وعلى النقيض من ذلك، يالحظ يف تلك . ٢٠٠١ و١٩٩٩درجة باملائة فيما بني عامي 
الفترة زيادة طفيفة يف مشاركة النساء يف قطاعات األنشطة اليت مل تعتد عليها من قبل مثل 

أما بالنسبة للفئات املهنية فتتركز النساء يف . الصناعة والنقل واالتصاالت والزراعة والصيد
 يف ٢١,٣ يف املائة و٦٠,١وميثلن (فئات العمالة املومسية واحلسابات واخلدمات الشخصية 

من )  يف املائة١,٩(؛ بينما جند نسبة قليلة ) يف املائة من جمموع النساء العامالت١٣,٣ئة واملا
ومن اجلدير بالذكر أن نسبة ).  يف املائة٣,٦(أصحاب العمل، وذلك أقل من وضع الرجال 

 ١٩٩٩النساء الاليت يعملن حلساهبن اخلاص قد زادت بأكثر من درجة باملائة فيما بني عامي 
 .)١٠١(٢٠٠١و

__________ 
 ).٢٠٠٠حتليل الدراسة االستقصائية الثامنة عن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعام (  )٩٩( 
تشرين : الربع األخري. املعهد الوطين لإلحصاء، الدراسة االستقصائية الوطنية عن العمالة: املصدر  )١٠٠( 

 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول–أكتوبر /األول
كانون األول -أكتوبر/تشرين األول: الربع األخري. الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن العمالة  )١٠١( 

٢٠٠١. 
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ويظهر أيضاً عدم االستقرار يف ظروف عمل املرأة يف ندرة عقود العمل مما يكشف  - ٢١٠
عن طبيعة الوظيفة ويلقي الضوء على قدر احلماية املتصل بتلك األداة القانونية للعاملني حيث 

عقود العمل عن عدم املساواة بني الرجال والنساء من العاملني خاصة مع ذوات تكشف 
 يف املائة من جمموع النساء العامالت ٧٢,١، كان لدى ٢٠٠٠ويف عام . خفضالدخل املن

وعند ذوي الدخل .  يف املائة عند الرجال٧٧,٢عقود عمل بينما وصل ذلك املعدل إىل 
ويعاين النساء . املنخفض، تشتد الفجوة بني العاملني والعامالت الذين ال يوقعون عقود عمل

ن من عدم استقرار أكرب يف وظائفهن؛ حيث مل يوقع يف اخلمسة شهور األوىل من عمله
ومبقارنة .  يف املائة منهن فقط، مع ما يتبع ذلك من عدم األمان املهين٣٩,٧عقوداً سوى 

، يتضح تدهور يف ظروف عمل املرأة حيث وصلت النساء الاليت ١٩٩٨ و١٩٩٦عامي 
ومرة أخرى . )١٠٢( يف العامني يف املائة على التوايل٤١,١ يف املائة و٤٦,٧وقعن عقوداً إىل 

 مؤثراً بارزاً، وهو ما يفسر ١٩٩٨كانت األزمة االقتصادية اليت أثرت على شيلي يف عام 
 أمام التغريات االقتصادية – خاصة لدى ذوات الدخل املنخفض –قابلية عمالة املرأة لالهنيار 

 .الدورية
م احلماية االجتماعية، األمر توجد نسبة ملحوظة من العمالة غري مشتركة  يف نظا - ٢١١

 يف املائة من ٣٧,٢، إذ ال يشترك سوى الذي يؤثر يف نسبة مرتفعة إىل حد ما من النساء
 ٢,٨العمالة يف نظام احلماية االجتماعية؛ كما يصل الفارق بني الرجال والنساء إىل نسبة 

شابات باالشتراك وعادة ما تقوم النساء ال. درجة، وهو ما يعد من عوامل ضعف وضع املرأة
 ٥٩ إىل ٤٥وتقل النسبة بني النساء الاليت تتراوح أعمارهن من . يف نظام احلماية االجتماعية

عاماً، عنها بني الشابات، وإىل حد ما بني ذوات الدخل املنخفض يف اخلمسة أشهر األوىل 
 إن ويرتبط عدد السكان غري املشمولني يف النظام عادة بوضع العمالة حيث. من العمل

والوضع خمتلف بالنسبة للمستقلني . االشتراك إجباري فقط للعاملني والعامالت غري املستقلني
أو الذين يعملون حلساهبم اخلاص، حيث شهدت تلك الفئة األخرية زيادة يف مشاركة املرأة 

 .يف األعوام األخرية تتركز عادة يف القطاع غري الرمسي يف االقتصاد
 يف املالحظات على التقرير األخري املقدم إىل جلنة القضاء على ويتضح ذلك املوقف - ٢١٢

تالحظ اللجنة بقلق ضآلة دخل الكثري من العامالت يف األعمال “التمييز ضد املرأة حيث 
التجارية الصغرية والقطاع غري الرمسي، األمر الذي جيعل من الصعب عليهن التمتع بنظام 

 .”احلماية االجتماعي
ماية االجتماعي يف شيلي يعمل على أساس املشاركة الفردية، وتتوقف ونظام احل - ٢١٣

قيمة التعويضات اليت يتوقعها العامل على املبلغ الذي ساهم به طوال سنوات عمله اليت 
__________ 

 .حتليل الدراسة االستقصائية عن اخلصائص االجتماعية االقتصادية لألعوام املتتالية  )١٠٢( 
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ونظرا لطبيعة اشتراك املرأة ومدة عملها، حيث أهنا كثريا ما تشغل . اشترك فيها يف النظام
  تدفع أقساطا أقل كما تتعرض يف أحيان كثرية النقطاع يفأعماالً تدر دخالً قليالً ومن مث

سداد أقساط التأمني يف أثناء حياهتا العملية اليت تتحمل فيها أعباًء تتعلق بالوالدة، عالوة على 
، كل هذا يؤدي إىل أن يكون معاشها التقاعدي أقل )١٠٣(أهنا تتقاعد يف سن أبكر من الرجل

 بعض هذه اجلوانب يف حمافل السياسة العامة من أجل حتليل وجتري حاليا مناقشة. من الرجل
 .الوضع والوصول إىل طرق تتيح حتسني هذه احلالة

ومبقارنة أجور املرأة والرجل يالحظ أن املرأة تتقاضى أجراً أقل من الرجل، رغم أن  - ٢١٤
 يف املائة ٣٥  إىل)١٠٤(١٩٩٨ يف املائة يف ٤٠,٦، من الفارق قد قل كثريا يف السنوات األخرية

 .)١٠٥(٢٠٠٠يف عام 
ومع زيادة مستوى التعليم : وتالحظ الفروق يف األجور بشكل أكرب مع تقدُّم العمر - ٢١٥

فالنساء الاليت حصلن على ثالث . )وظائف اإلدارة(ومستوى املسؤولية ترتفع الفئة املهنية 
 املائة من الرجال يف  يف١٨,٦سنوات من التعليم حيصلن يف املتوسط على أجور أقل بنسبة 

 سنة تعليمية فأكثر حيصلن يف ١٣نفس املستوى التعليمي، ولكن النساء احلاصالت على 
ومن ناحية .  يف املائة عن أجور الرجال يف نفس الفئة٥١,٥املتوسط على أجور تقل بنسبة 

ائة بينما  يف امل٥٠أخرى جند أن املرأة اليت تشتغل يف وظائف إدارية تتقاضى مرتبا أقل بنسبة 
 .)١٠٦( يف املائة١٤,٧تقل هذه النسبة بني العامالت والعاملني بأجور غري ثابتة فتصل إىل 

وختتلف هذه الفروق يف املرتبات أيضا وفقا ملستوى النشاط االقتصادي، ولكن  - ٢١٦
 فهي أما الفوارق حسب مستوى النشاط االقتصادي. املرأة هي دائما اليت تتقاضى أجراً أقل

 يف املائة، ويف قطاع اخلدمات ٣٩,٨يف قطاع التعدين تصل الفوارق يف املرتبات إىل : تايلكال
ووفقا هلذه البيانات جند .  يف املائة١٧اجملتمعية واالجتماعية والشخصية ينخفض الفارق إىل 

أن فوارق املرتبات بني اجلنسني تزداد يف القطاعات اليت تدفع رواتب أعلى، وحسب الفئة 
 .ة أو القطاع االقتصادياملهني
وتقل تكلفة العمالة عند التعاقد مع امرأة عنها عند التعاقد مع رجل، على عكس  - ٢١٧

وعند حتليل الفروق يف تكلفة العمالة بني اجلنسني، سواًء . األفكار السائدة يف هذا الصدد

__________ 
 . سنة٦٥ سنة وسن التقاعد للرجل هو ٦٠لمرأة يف شيلي هو سن التقاعد ل  )١٠٣( 
 .١٩٩٨استقصاء األحوال االجتماعية واالقتصادية،   )١٠٤( 
 .٢٠٠٠استقصاء األحوال االجتماعية واالقتصادية،  )١٠٥( 
 .٢٠٠٠استقصاء األحوال االجتماعية واالقتصادية،   )١٠٦( 
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املرتبات (مالة ، يتضح أن متوسط جمموع تكلفة الع)١٠٧(العمالة بأجر ثابت أو بغري أجر ثابت
ويتضح هذا .  يف املائة عنها بالنسبة للرجال٣٠للنساء تقل مبا يزيد عن ) وغري املرتبات

الفارق بشكل أكرب يف وظائف إدارة اخلدمات الشخصية حيث متثل تكلفة املرأة الكلية 
 يف ٦٢,٥ يف املائة من تكلفة الرجل يف املتوسط، ويف قطاع التجارة حيث النسبة ٦١,١

 .ئةاملا

وبالنسبة لتكاليف العمالة غري األجور، تشري النتائج إىل أن التكلفة بالنسبة للعامالت  - ٢١٨
أي أن تكلفة العمالة النسائية تقل ( يف املائة من التكلفة بالنسبة للعاملني ٧١هي يف املتوسط 

ريا يف ومع ذلك فإن احلجج اليت تساق كث).  يف املائة عن تكلفة العمالة للرجال٢٩بنسبة 
تربير عدم استخدام النساء أو تربير دفع أجور أقل هلن هي أن التكلفة غري األجور تزيد 
بالنسبة للمرأة عنها للرجل، وهذا ما توضحه الدراسات، كما ذُِكر آنفا، حيث إهنا تثبت 

وفيما يتعلق بالفئات املهنية جند أكرب الفروق يف فئة العاملني يف اخلدمات الشخصية . العكس
)  يف املائة٧٨,٤(والتقنيني )  يف املائة٨٤,٥(وأقلها يف فئة املهنيني )  يف املائة٤٦,٩(

ومن حيث نوع النشاط االقتصادي جند أكرب الفروق يف قطاع ).  يف املائة٧٦,٣(والتنفيذيني 
ولكن متوسط التكلفة هو دائما ) يف املائة٦٦(اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية والشخصية 

 .التعاقد مع الرجال منه عند تشغيل النساءأعلى عند 
وليست شيلي يف مـأمن مـن عمليـة العوملـة االقتصـادية، الـيت أدت إىل منـو ومرونـة يف                       - ٢١٩

العمالة على املستوى العاملي ولكنـها أدت يف بعـض احلـاالت إىل البطالـة واضـمحالل ظـروف                   
الحـظ يف بـالد خمتلفـة مـن بلـدان           ويتبني هـذا مـن الزيـادة يف العمـل غـري الرمسـي الـيت ت                . العمل
وتؤثر هذه العمليات تأثريا كبريا علـى عمالـة املـرأة، الـيت تـأثرت، عـالوة علـى ذلـك،                     . املنطقة

تأثرا كبريا بـدورات التوسـع واالنكمـاش يف االقتصـاد، وهـي دورات أكثـر ِحـدَّة يف االقتصـاد                     
 العاملي، وهو وضع ليس للبلـد عليـه   املفتوح مثل اقتصاد شيلي الذي يتأثر تأثراً كبرياً باالقتصاد      

 .سلطان كبري
ويف هذا اجملال بذل البلد جهودا كبرية يف وضع آليات تعمل على محاية أوضاع  - ٢٢٠

ومن ناحية أخرى تؤكد . العمال والعامالت املعرضني لدورات االقتصاد العاملي والوطين
ت الصغرية واملشاريع السياسة العامة على وضع مبادرات وإجراءات ملساندة املؤسسا

 .الصغرى، وهي أكرب مصدر لتوليد العمالة، كما أن املرأة حتظى بنصيب متزايد منها
__________ 

تكلفة املرتبات زائد تكلفة ( العمالة اإلمجالية يف املتوسط ميكن اخلروج بنتيجة مؤداها أن تكلفة  )١٠٧( 
ويتضح هذا الفرق .  يف املائة عنها بالنسبة للرجال٣٠بالنسبة للنساء تقل مبا يزيد عن ) العمالة غري املرتبات

نسبة  يف املائة من تكلفة الرجل، وتبلغ هذه ال٦١,١بشكل أكرب يف الوظائف التنفيذية حيث تكلفة املرأة متثل 
 . يف املائة٦٢,٥بني العاملني يف قطاع التجارة 
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 وسائل دعم العمل املستقل
من املبادرات احلامسة يف وضع آليات تتيح محاية العاملني والعامالت من التقلبات يف  - ٢٢١

وُيعتَبر . )١٠٨(لتأمني ضد البطالةإنشاء نظام اظروف العمل، اليت هي من مسات هذا العصر، 
هذا النظام أداة جديدة من أدوات الضمان االجتماعي اليت وضعتها حكومة شيلي من أجل 

ومبوجب هذا النظام يكون لكل عامل . محاية العاملني والعامالت حني يتعرضون للبطالة
ة مئوية من مبوجب قانون العمل حساب خاص يدفع فيه صاحب العمل والعامل جزءاً أو نسب

ويف حالة البطالة حيق للعامل صرف املبالغ املتراكمة يف حسابه الشخصي، وعند . أجر العامل
. الضرورة اللجوء إىل صندوق التضامن الذي سينشأ مبسامهة من صاحب العمل ومن الدولة

ومن خالل نظام التأمني ضد البطالة يضمن الشخص الذي يتعرض للبطالة مستوى معيناً من 
 .ل مما يسهِّل على الشخص مواجهة الظروف اليت مير هبا أثناء البحث عن عمل جديدالدخ

 تدابري ومبادرات لتحسني اإلنتاجية
شرعت احلكومة يف السنوات األخرية يف وضع عدد من التدابري واملبادرات اليت  - ٢٢٢

شكل خاص هتدف إىل حتسني السياسات والربامج الرامية إىل حتسني اإلنتاج مع التأكيد ب
على املؤسسات الصغرية اليت حتتاج إىل التأكيد على املساواة يف فرص العمل بني الرجال 
والنساء فيما يتعلق بالوصول إىل املوارد واألسواق، حيث إن هذا النوع من املؤسسات هو 

 .الذي تتركز فيه أنشطة عمالة املرأة
 من العام والقطاع اخلاصاللجنة املشتركة بني القطاع  أنشئت ١٩٩٠يف عام  - ٢٢٣

أجل املؤسسات الصغرية، وتأيت هذه املبادرة استجابة ألحد الوعود اإلثين عشر اليت وعد هبا 
ويهدف هذا احملفل إىل . الرئيس ريكاردو الغوس هذا القطاع اإلنتاجي أثناء محلته االنتخابية

 واهليئات العامة املسؤولة عن إجراء حوار دائم تشترك فيه املنظمات الرئيسية اليت متثِّل القطاع
وضع وتنفيذ السياسات اليت هتدف إىل حتسني اإلنتاج، عالوة على اإلدارة الوطنية لشؤون 

 .املرأة
، وهي هيئة جلنة تعزيز املؤسسات الصغرية والصغرية جدا أنشئت ٢٠٠٠ويف سنة  - ٢٢٤

ادة من التآزر يف أعمال ذات طابع حكومي تعمل بأسلوب اإلدارة املنسَّقَة اليت تتيح االستف
وقد ُشكِّلت هذه اللجنة يف خمتلف اهليئات لكي . خمَتلَف املؤسسات اليت تتكون منها اللجنة

تتصدى ملوضوعات حمددة، منها جلنة الدراسات اليت هتدف، ضمن أمور أخرى، إىل حتسني 

__________ 
 .٢٠٠١مايو / أيار١٤، الذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية يف ٧٢٨-١٩أُنشئ مبوجب القانون   )١٠٨( 
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اين هو تشخيص املؤسسات الصغرية والصغرية جداً، والتأكد من أن إدماج املنظور اجلنس
 .جزء ال يتجزأ من هذه الدراسات

 بدأت عملية التشاور مع املواطنني فيما خيص أحد الوعود ٢٠٠١ويف خالل عام  - ٢٢٥
وتؤسس هذه املبادرة جمموعة من التوجيهات . تنمية املؤسسات الصغريةاخلاصة بقانون 

ت عملية تشاور واسعة ومت. لتحديد سياسة الدولة فيما يتعلق بتعزيز اإلنتاجية يف هذا القطاع
يف خمتلف أقاليم شيلي اشترك فيها أصحاب املؤسسات من اجلنسني ومؤسسات الدعم 
واملنظمات غري احلكومية ذات اخلربة الواسعة يف العمل مع املرأة يف املؤسسات الصغرية 

وهذه العملية هي اآلن يف طور . والصغرية جدا وكذلك يف جمال العمل املتعلق باالستقصاءات
التشغيل من خالل سياسات خمصصة لتنمية القطاع، وإعادة توجيه الربامج العامة، وحتديد 

 .اآلليات اجلديدة، والتغيريات يف القوانني والتشريعات
 التدابري واملبادرات يف جمال العمالة املومسية

تشكلت اللجنة املشتركة بني القطاعني العام  ٢٠٠١يناير /يف كانون الثاين - ٢٢٦
تدريب :  ومت من خالهلا الوصول إىل عدد من االتفاقات منهاص املعنية بالعمالة املومسيةواخلا
 من العامالت كمشرفات يف خطط اإلنتاج ومنع األخطار املتصلة باستخدام ١ ٠٠٠

 منحة للتدريب العمايل للعامالت، ُتخصَّص نسبة مئوية معينة منها ٩ ٠٠٠املبيدات، و 
 مشروعات للدراسات يتصل واحد منها بدراسة موضوع ٩ للعامالت املومسيات، ووضع

املتغيِّرات اليت حتد من استخدام نسبة من الضريبة من أجل التدريب يف قطاع الزراعة “
، وهي تعترب خطوة مهمة يف تطوير جدول أعمال التدريب، علما بأن هذا القطاع ”والغابات

 .يب يف املائة من الضرائب املوجهة للتدر٢ال ميثل سوى 
 قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بتنفيذ خطة عمل ٢٠٠٠واعتبارا من عام  - ٢٢٧

موجهة حنو أصحاب وصاحبات املشاريع بوجه عام ويف قطاعات إنتاجية معيَّنة بوجه خاص، 
كذلك مت وضع استراتيجية من أجل إدماج . من أجل إهناء التمييز اجلنساين يف مواضيع العمل

، وذلك )١٠٩( يف مبادئ املنظمات األساسية ألصحاب األعمال يف قطاع الزراعةالبعد اجلنساين
اللجنة املشتركة بني القطاعني العام واخلاص املعنية بالعمل الزراعي “من خالل جهود 

 وظروف العمل والعناية )١١٠(وتفرعت عن هذه اللجنة جلان للصحة العمالية. ”واملومسي
__________ 

، واجلمعية الوطنية للزراعية )ASOEX(، واحتاد مصدري الفاكهة)Fedefruta(مجعية منتجي الفاكهة  )١٠٩( 
)SNA.( 
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 األمسدة وجلان للتدريب العمايل، وتتبع كل من تلك اللجان باألطفال واملصابني من تأثريات
 .وزارات وإدارات عامة خمتلفة

ويف قطاع الصيد البحـري، مت إنشـاء هيئـة ثالثيـة للعمـل يف ثـالث منـاطق مـن البلـد،              - ٢٢٨
حيث يتركز جزء كبري من العمـل يف تلـك املنـاطق يف هتيئـة الظـروف الـيت تعمـل علـى حتسـني                    

ومن هذا املنطلق مت إنشاء مراكـز معلومـات عـن الصـحة العماليـة               . ية للعامالت األحوال العمال 
تقوم باإلشراف على الصحة العماليـة يف الشـركات، ومت فـتح مراكـز لرعايـة األطفـال وإجـراء              

 .مقابالت مع العامالت يف جمال الصيد البحري
 تطبيقات عملية جيدة لتساوي الفرص يف العمل

، ١٩٨١ لعـام    ١٥٦علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم             صدقت حكومة شيلي     - ٢٢٩
 وتقـوم اإلدارة الوطنيـة لشـؤون        )١١١(اخلاصة بالعمال والعامالت أصـحاب املسـؤوليات األسـرية        

وعلــى أثــر التصــديق علــى تلــك االتفاقيــة قامــت اإلدارة . املــرأة بــدور فعــال يف تنفيــذ االتفاقيــة
م ورشة عمل ثالثية باالشتراك مـع اخلـرباء لتشـجيع           املذكورة بنشر مضمون تلك الوثيقة وتنظي     

. ونشــر االقتراحــات الالزمــة جلعــل القــوانني الوطنيــة تتفــق مــع األحكــام املتضــمنة يف االتفاقيــة 
وأحد تلـك األحكـام هـو التطبيقـات العمليـة اجليـدة اخلاصـة بأصـحاب األعمـال للمسـاواة يف                      

 .الفرص بني الرجال والنساء يف عامل العمل
وعهد إىل اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة مبهمـة االهتمـام بتحسـني فـرص تعـيني النسـاء                   - ٢٣٠

يف الوظائف وحتسني الظروف العمالية للنساء، إىل جانب اخلطـط التقليديـة للتكيـف واإلعـداد                
القياسي للعمال واإلشراف واإلعالم عن احلقوق، فضالً عـن مهمـة أخـرى وهـي وضـع خطـة                   

 عمليــة للمســاواة يف الفــرص بــني الرجــال والنســاء يف جمــال   تطبيقــاتعمــل تنطــوي علــى  
ويقوم هذا العمـل علـى أسـاس تطـوير اسـتراتيجية للحـوار الـدائم مـع القطـاع اخلـاص                      . العمل

 وتعريـف   )١١٢(توعية قطاع املؤسسات  : حيث تتضمن اجتاهات التحرك حنو تلك املبادرة ما يلي        
العمليــة للمســاواة يف الفــرص بــني الرجــال  الشــركات الــيت انضــمت إىل الربنــامج بالتطبيقــات  

__________ 

ة الصحة العامة للعامالت املومسيات فاعليتها، فقد شجعت على عمل برنامج للنساء أثبتت جلن  )١١٠( 
العامالت املومسيات، وهذا الربنامج يضم مخسة اجتاهات وهي اإلشراف على الظروف اخلاصة بالصحة 

 .هيلالعمالية ومراقبة استخدام املبيدات واالختبارات الصحية ونشر املعلومات حول احلقوق العمالية والتأ
 .١٩٩٤ أكتوبر ١٤صدقت عليها شيلي يف   )١١١( 
تتضمن وضع قواعد سلوك للممارسات العمالية اجليدة يف شركتني كبريتني يف البلد وتتضمن أيضاً  )١١٢( 

تنظيم دورات دراسية وحلقات عمل باالشتراك مع جلنة االستثمارات اخلارجية ومع الغرفة التجارية لشيلي 
ع حركة املؤسسات، وهي الكيان الذي يرشد الشركات األعضاء إىل كيفية تنفيذ وأمريكا الشمالية وم

 .السياسات االجتماعية املتعلقة باملؤسسات
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ــة   ــذه التطبيقـــات العمليـ ــاهج هلـ ــع منـ ــاء، ووضـ ــائج   . والنسـ ــتم التحقـــق مـــن نتـ ــرد أن يـ ومبجـ
 والدالئل العملية لتشغيل تلـك السياسـات، سـيتم تعميمهـا يف صـورة إجـراءات                 )١١٣(الدراسات

 .دية واحلماية الصحيةتتصل بتطوير العمل والتوفيق بني احلياة العمالية واألسرية واالقتصا
 برامج التوظيف والتنمية اإلنتاجية

أجنزت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة أنشطة خمتلفة خالل العامني األخرييـن باالشـتراك          - ٢٣١
وتتصـل تلـك األنشـطة بـالتوظيف والتنميـة اإلنتاجيـة، وهـدفها        . مـع األجهـزة األخـرى للدولـة    

ومــن تلــك األنشــطة برنــامج إنشــاء وظــائف . مــلتشــجيع ربــات األســر علــى املشــاركة يف الع
 يف األشـهر الـيت      بتطوير هـذا الربنـامج لتقليـل معـدالت البطالـة          وقد قامت احلكومة    . جديدة

تشـجيع  “وتدير اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة موارد إلدخال برنامج         . تزيد فيها تلك املعدالت   
 الربنـامج احلـد مـن عـدم املسـاواة      ولقد ُحدد ضمن أهـداف هـذا     . ”النساء لاللتحاق باألعمال  

 وذلــك ملواجهــة البطالــة العماليــة – وبصــفة خاصــة ربــات األســر –القــائم بــني الرجــل واملــرأة 
 .ولزيادة إمكانات حصول املرأة على دخل منتظم

يــأيت التأكيــد يف هــذا الربنــامج علــى هتيئــة مبــادرات للعمــل الــذايت، وهــذا االجتــاه مــن  - ٢٣٢
. )١١٤(ريب علـى نظـم اإلدارة والتجـارة وشـراء األدوات والقـروض الصـغرية          العمل ينظر يف التد   

وهتدف سياسات تسهيل الوصول إىل القروض الصغرية إىل توجيه االهتمام إىل املنـاطق األكثـر    
 .فقراً، واليت ترتفع فيها معدالت البطالة بني النساء بصورة كبرية عن مثيالهتا بني الرجال

دليـل املـرأة إىل البحـث عـن     “ نفذت يف هذا الصدد وضع وتوزيـع        ومن التدابري اليت   - ٢٣٣
كولومبيـا  (ومت وضـع هـذا الـدليل يف سـياق مشـروع إقليمـي ملنظمـة العمـل الدوليـة                     . ”وظيفة

وجيري استخدام هذا الدليل مـن ِقبـل املكاتـب احملليـة اخلاصـة بالوسـاطة                ). وأوروغواي وشيلي 
 .ريب والتأهيل يف خمتلف احملليات يف البلدالعمالية التابعة لإلدارة الوطنية للتد

 يف اجلريـدة الرمسيـة،      )١١٥(١٩،٧٤٩رقـم    مت نشر القـانون      ٢٠٠٢يف أغسطس عام     - ٢٣٤
وقد سـاعد هـذا القـانون علـى إنشـاء حـوايل           . بغرض تيسري إنشاء املشاريع األسرية الصغرية     

ــانون كــثرياً     ٦٠٠ ــانوين، وييســر هــذا الق ــود   ألــف مشــروع أســرى مصــغر بشــكل ق  مــن القي
 يف املائــة مــن ٨٥ومتطلبــات اإلنشــاء، وملــا كانــت تلــك املشــروعات الصــغرية تتــيح أكثــر مــن  

__________ 
مت إجراء دراسة لتحليل التكلفة واملنافع فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التوفيق بني احلياة العمالية  )١١٣( 

 .واألسرية يف مخس شركات يف شيلي
 . دوالر أمريكي تقريباً للمرأة٦٠٠كلفة حبوايل تقدر الت )١١٤( 
 يف اجلريدة الرمسية يف عددها ١٠٢نشرت الالئحة التنفيذية للقانون ضمن املرسوم السامي رقم  )١١٥( 

 .٢٠٠٢مايو /آيار١٦املؤرخ 
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الوظــائف علــى املســتوى القــومي، فــإن هــذا القــانون يعتــرب مهمــاً جــداً إلعــادة تنشــيط البلــد      
 .اقتصادياً، وقد ساهم يف إحداث أثار اجتماعية إجيابية للغاية

تفاد عدد كبري من الوحدات اإلنتاجيـة الصـغرية مـن تطبيقـه،             ومنذ صدور القانون اس    - ٢٣٥
وكانـت أغلبيـة النسـاء الـاليت اسـتفدن      . فقد كان الكثري منها يعمل من قبل بشكل غـري رمسـي          

من هذه املبادرة من خرجيات برامج إنشاء الوظائف لربات األسر، اليت ترعاها اإلدارة الوطنيـة               
ري رمسية تلقت الدعم من صندوق التضـامن واالسـتثمار          لشؤون املرأة، ومنها مشاريع صغرية غ     

دليـل  “بنشـر   وقـد قامـت اإلدارة الوطنيـة لشـؤون املـرأة            . االجتماعي واملصرف الرمسي للدولة   
 بالتعــاون مــع املؤسســات املتصــلة بالتنميــة اإلنتاجيــة، لتســهيل ٢٠٠٢عــام ” االجتيــاز الســهل

 .اإلنتاجية املتعلقة باملرأةإنشاء تلك املشروعات املصغرة وتشجيع املبادرات 
، وصلة مـع شـبكة      )١١٦(وأنشأت وزارة االقتصاد على صفحتها على املوقع اإللكتروين        - ٢٣٦

ــتمكن النســاء صــاحبات األعمــال مــن احلصــول علــى       ــرأة، حــىت ت ــة لشــؤون امل اإلدارة الوطني
ــوات االجتماعــ       ــة والدراســات ودع ــدورات التدريبي ــة وال ــات عــن األنشــطة املختلف ات معلوم

واملســاعدات االئتمانيــة وحقــوق املــرأة، جبانــب اإلرشــادات اخلاصــة بالســيدات صـــاحبات         
ــال ــروين  . األعم ــع اإللكت ــن خــالل املوق ــوزارة االقتصــاد، تســتطيع    )١١٧(وم ــابع ل  للشــركات الت

التــدريب وحتســني اإلنتاجيــة والتمويــل والصــحة واالبتكــار   : العــامالت معرفــة معلومــات عــن 
 .والتكنولوجياً

ــها لــــ    - ٢٣٧ ــتقين رعايت ــاون ال ــدمت إدارة التع ــامج خــاص    ٣،٧٧٩ق ــن خــالل برن ــرأة م  ام
يف املائة من مقيمـي   ٢٥، أي أنه مت االعتناء مبا يقرب من         ٢٠٠٢باملشروعات املصغرة يف عام     

ومن ضـمن اخلطـط االسـتراتيجية للقضـاء علـى الفقـر قـام صـندوق                 . تلك املشروعات املصغرة  
 بإعــداد بــرامج – باملشــاركة مــع إدارات عامــة أخــرى – )١١٨(اعيالتضــامن واالســتثمار االجتمــ

إنتاجيـــة لـــدعم تلـــك املشـــروعات الصـــغرية بالتأهيـــل املناســـب وإمـــدادها بالتقنيـــات احلديثـــة 
وإرشــادها بــنظم اإلدارة وتقــدمي الــدعم االجتمــاعي، باإلضــافة لــربامج أخــرى للوســاطة املاليــة  

__________ 
 .www.economia.clعنوان الصفحة هو  )١١٦( 
 .www.sitioempresa.clعنوان الصفحة هو  )١١٧( 
 وهو ينص على أن تلك اخلدمة العامة املستقلة ١٩٩٠ يف يوليه ١٨,٩٨٩ إصدار القانون رقم مت )١١٨( 

 من – كلياً أو جزئياً -مهمتها هي املشاركة مع جهود الدولة يف التغلب على الفقر ويتم تنفيذ تلك املهمة 
 .خالل متويل اخلطط والربامج واملشروعات واألنشطة اخلاصة بالتنمية االجتماعية
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 مـــن صـــغر نســـبة صـــاحبات األعمـــال إال أن وعلـــى الـــرغم. لتســـهيل الوصـــول إىل االئتمـــان
 .)١١٩(مشاركتهن يف تلك الربامج فعالة للغاية

 تدريب املهنيني والتدريب العمايل وإعادة التأهيل
 والــيت أمثــرت يف – خــالل هــذا العقــد –مــن اجلهــود الثابتــة الــيت حققــت نتــائج طيبــة   - ٢٣٨

 .حتسني فرص املرأة للدخول إىل عامل العمل، ما يلي
أقامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة تنسـيقاً قويـاً وثابتـاً مـع اإلدارة الوطنيـة للتـدريب                   - ٢٣٩

والتوظيــف التابعــة لــوزارة العمــل لتســهيل وصــول املــرأة للوظــائف، وبصــفة خاصــة حملــدودي    
وحاليــاً متثــل . الــدخل، وذلــك يف خمتلــف الــربامج الــيت ترعاهــا اإلدارة العامــة للتأهيــل العمــايل  

وهتـدف تلـك الـربامج      . املرأة يف تلك الربامج حوايل الثلث مبقارنتها مبشاركة الرجـال         مشاركة  
إىل زيادة عدد النساء املشتركات يف برامج التأهيـل العمـايل الـيت تقـوم هبـا الشـركات كوسـيلة                 

 ٢٠٠٣واهلـدف أن تصـل نسـبة السـيدات املتـأهالت للعمـل يف خـالل عـام                   . لإلعفاء الضرييب 
 . من إمجايل املتأهلني للعمل يف املائة٥٠إىل 
يتبني من البيانـات الـيت أعلنتـها اإلدارة الوطنيـة للتـدريب والتوظيـف، اخنفـاض نسـب              - ٢٤٠

وبــالعكس مــن . التأهيــل للعــاملني وللعــامالت يف القطاعــات االقتصــادية ذات الكثافــة النســائية
 األنشــطة املختلفــة ذلــك فــإن القطاعــات ذات احلضــور الرجــايل الكــبري تقــدم عــدداً كــبرياً مــن 

ــل ــرأة باملشــاركة مــع اإلدارة      . للتأهي ــة لشــؤون امل ــررت اإلدارة الوطني وبســبب هــذا الوضــع ق
الوطنية للتدريب والتوظيف تقوية األنشطة املوجهة لتقليل الفوارق املهنية بني اجلنسـني وتـذليل    

 .)١٢٠(املعوقات اليت حتول دون وصول النساء للتأهيل العمايل
اإلدارة الوطنية للتدريب والتوظيف جلنـة تتبـع أكثـر مـن وزارة لتأهيـل قطـاع                 أنشأت   - ٢٤١

. وهتــدف تلــك اللجنــة لتحســني ظــروف العمــل يف هــذا القطــاع . العــامالت بالزراعــة املومسيــة
وقــد أقــرت اللجنــة . وتشــكل اجلمعيــات اخلاصــة بأصــحاب األعمــال جــزءاً مــن تلــك اللجنــة  

للتأهيـل العمـايل، هتـدف لتحسـني طـرق التأهيـل            ، هـي عبـارة عـن بـرامج          ٢٠٠٢أنشطة لعـام    
العمايل، باإلضـافة إىل محـالت توعيـة موجهـة إىل املـزارعني لتحسـني مرافـق التأهيـل املوجـودة              

__________ 
 .١٩٩٨ يف املائة تقريباً يف عام ٤٧,٦بلغت نسبة النساء حوايل   )١١٩( 
تنسيق اجلهود مع املبادرات النقابية واملبادرات ): أ(النشاطات املتفق عليها يف هذا النطاق هي  )١٢٠( 

اخلاصة باملؤسسات، وختصيص موارد من رصيد اإلعفاء الضرييب للمنح اخلاصة بالتأهيل العمايل للسيدات 
وضع اتفاقية لتحصيل املسامهات من الشركات العامة أو الشركات ): ب. (صاحبات املشروعات الصغرية

تنسيق األنشطة اليت هتدف لزيادة التغطية النسائية يف استخدام ): ج. (األخرى مبا يسمح بتمويل نشاطات املرأة
 .اإلعفاء الضرييب
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حاليــاً والتوســع يف اســتخدامها وحتســني مســتويات التعلــيم حيــث إن مســتوى التعلــيم ألغلبيــة  
 .العاملني بسيط وغري مكتمل

ــن اإلدارة    - ٢٤٢ ــاون ووزارة    قامــت كــل م ــرأة ووزارة التخطــيط والتع ــة لشــؤون امل الوطني
ــة        ــاعي واإلدارة الوطني ــتثمار االجتم ــة وصــندوق التضــامن واالس ــل والشــؤون االجتماعي العم

ويـدعم هـذا الربنـامج    . للتدريب والتأهيل بإدخال الربنامج التجـرييب ملسـاعدة العمـل املسـتقل        
تقل للنساء املشتركات يف برنـامج ربـات األسـر        املوجهة حنو تعزيز العمل املس     أنشطة التدريب 

 .٢٠٠١منذ عام 
تضمنت الربامج املذكورة، ضمن أمور أخرى، أنشطة للتأهيل العمايل، باإلضـافة إىل             - ٢٤٣

برامج التأهيل اليت يشرف عليها كل من برنـامج ربـات األسـر التـابع لـإلدارة الوطنيـة لشـؤون                     
ملرأة الريفية، واملنظمات غري احلكومية اليت تعمـل يف جمـال           املرأة ومدرسة املرأة، برنامج تطوير ا     

 .املرأة
 :احلماية الصحية واألمنية يف ظروف العمل املومسي

، مت وضع استراتيجية جديدة للعمل هبدف التقدم يف حتسني الظـروف            ٢٠٠٠يف عام    - ٢٤٤
وهتـدف هـذه   . ةالعمالية للعـامالت بالزراعـة املومسيـة، وقـد شـجعها بالكامـل رئـيس اجلمهوريـ            

االستراتيجية إىل مساعدة مجيع املؤسسات العامة املشتركة يف نشر هذا املضـمون، ويـتم تقيـيم                
العمل بشـكل دوري ومـن هـذا املنطلـق يـتم التخطـيط لألنشـطة وبـرامج املشـروعات وتعـديل                  

تعهــد احلكومــة حــول التوظيــف   “وُيطلــق علــى هــذه اجملموعــة مــن االتفاقــات    . السياســات
ويف هذا التعهد، أخذت احلكومة علـى عاتقهـا مسـئولية تنفيـذ سلسـلة مـن                 ” ملومسيالزراعي ا 

ــات        ــل يف جمــال مكافحــة اآلف ــال واإلعــالم والرصــد والتأهي ــة األطف ــة برعاي ــات املتعلق االلتزام
وشروط النظافة واألمن والصحة يف العمل واإلشراف على تنفيذ املبـادئ العماليـة، وذلـك مـن                 

زارة العمــل ووزارة الصــحة ووزارة الزراعــة واإلدارات املختصــة، خــالل جمهــود مشــترك مــع و
 .حتت إشراف اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة

تستهدف تلك املبادرة إجياد حل لواحدة من املشكالت اليت أثارهتا جلنة القضاء علـى               - ٢٤٥
ي تعرب فيه عـن     التمييز ضد املرأة يف مالحظاهتا على التقرير السابق املقدم من ِقَبل شيلي والذ            

برغم اجلهود اليت بذلت من خالل اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، تواجه العـامالت             “قلقها ألنه   
 .”املومسيات حالة حمفوفة باملخاطر من حيث ظروف العمل واألجر ورعاية األطفال

ــرأة، مــن خــالل مفاوضــاهتا املتعلقــة بالعــامالت      - ٢٤٦ ــة لشــؤون امل توصــلت اإلدارة الوطني
، إىل أن العـاملني املـومسيني مـن اجلنسـني، يف الزراعـة،              ٢٠٠١ومسيات والـيت قامـت هبـا عـام          امل

والعاملني املومسيني من اجلنسني يف صيد األمساك وسائر العمـال والعـامالت املـومسيني حيتفظـون              
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بعضــويتهم يف الصــندوق الــوطين للصــحة، ملــدة عــام، كنــوع مــن االختيــار احلــر، إذا ســددوا     
 يوماً فقط يف الصندوق، بغض النظر عما إذا كانـت الفتـرة متصـلة أو غـري                  ٦٠ن  اشتراكات ع 

 . أربعة أشهر من االشتراك١٩٩٩واجلدير بالذكر أن هذه املدة كانت يف عام . متصلة
 املتعلــق بظــروف ٥٩٤ومــن خــالل جلنــة مكافحــة اآلفــات مت إعــادة النظــر يف القــرار  - ٢٤٧

النظافــة واألمــن يف العمــل ويف املوضــوعات املتصــلة خبــدمات النظافــة ومرشــات االغتســال         
وقام كل من احتاد مصـدري الفاكهـة واحتـاد      . وأدوات املهايأة البيئية وتنظيم استخدام املبيدات     

اإلدارة الوطنية للزراعـة بتحليـل اقتـراح وزارة الصـحة ووزارة الزراعـة بشـأن            منتجي الفاكهة و  
 الذي يـنظم الظـروف البيئيـة والصـحية يف قطـاع الزراعـة والغابـات هبـدف                   ٥٩٤تطبيق القرار   

الوصول إىل اتفاق حول هـذا املوضـوع الـذي كـان مثـار جـدل لفتـرة طويلـة وتـأمني ظـروف                        
 .يت يعملن يف هذا اجملالصحية أفضل للسيدات العامالت الال

الربنــامج الــوطين لرصــد الظــروف الصــحية ، يتواصــل التطــوير يف ٢٠٠١منــذ عــام  - ٢٤٨
 وتتكفل وزارة الصحة هبـذا الربنـامج، وفيـه          – وذلك يف تسع مناطق جديدة يف البلد         – للعمال

لزراعـة  يتم إعداد مـواد تتعلـق باإلصـحاح والوقايـة مـن املخـاطر واحلمايـة الشخصـية ومراقبـة ا                    
ــدات الســامة     ــرة واملبي ــا اخلط ــف البقاي ــة وتغلي ــة   .الكيماوي ــتعمال البطاق ــذا الرصــد اس ومت يف ه

الوحيدة اليت صممتها وزارة الصحة واليت أخذت يف االعتبار اقتراحات أصـحاب األعمـال يف                
 نشـرة   ٧٧٠ حيث مت إصدار     ٢٠٠٢وسجلت النتائج احملرزة يف شهر مارس عام        . هذا القطاع 
 .واد سالفة الذكرتتعلق بامل

 :الضمان االجتماعي
نظم معهـد توحيـد الضـمان االجتمـاعي، وهـو هيئـة مـن اهليئـات التنفيذيـة يف الدولـة                       - ٢٤٩

ختتص بالسياسات العامة املتعلقة مبسألة الضمان االجتمـاعي، سلسـلة مـن املشـروعات املتعلقـة                
يــاة والتكامــل االجتمــاعي مبســألة اخلــدمات االجتماعيــة هبــدف املشــاركة يف حتســني نوعيــة احل

ويف هـــذا الســـياق مت تســـليط الضـــوء علـــى أحـــوال املـــرأة مـــن ناحيـــة الضـــمان  . لألشـــخاص
الشـيخوخة املبكـرة وأثـر تلـك     : االجتماعي، مع مراعاة املواقف الطارئة اليت تواجه املرأة ومنها    

الة األطفـال الـيت     املسألة على النساء، جبانب التفرقة اجلنسانية واحلرمان من العمل، وظاهرة عم          
 .تتصل برئاسة البيوت النسائية وغريها

ــون        - ٢٥٠ ــات ممــن يتلق ــالغني والبالغ ــة للب ــذ مشــروعات حمــو األمي وجتــدر اإلشــارة إىل تنفي
إعانــات مــن معهــد توحيــد الضــمان االجتمــاعي، قــد حققــت قبــوالً كــبرياً، فقــد بلغــت نســبة  

 غــري متعلمــات متامــاً أو مل يكملــن   يف املائــة ســواء كــن ٩٠املشــتركات مــن النســاء األميــات  
” وتأهيـل املمرضـات   : الرعايـة املرتلـة للمسـنني واملسـنات       “وكذلك تطوير مشروع    . تعليمهن
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ومت هـذا املشـروع     . الذي يهدف إىل تأهيـل ربـات األسـر كممرضـات منــزليات لكبـار السـن                
نفيذيــة لــوزارة األمانــة التنفيذيــة لــوزارة العمــل، واألمانــة الت (مبســاعدة منظمــات أخــرى وهــي 

الصحة، واألمانة اإلقليمية لوزارة العمل يف منطقة العاصمة، وبرنـامج تشـجيع املـرأة لاللتحـاق            
 ).بالوظائف، واإلدارة الوطنية للتدريب والتوظيف

باإلضافة إىل ذلك، يوجد اقتراح مبشروع قانون للقضاء علـى التنـاقض بـني صـندوق                 - ٢٥١
. األرامـــل، يســـمح للفـــرد بتحصـــيل معاشـــني أو أكثـــراملعاشـــات وصـــندوق إعانـــة اليتـــامى و

وسيكون أول املستفيدين من هذا املشروع األرامل الالئي ال يستفدن مـن كـثري مـن اخلـدمات        
وال يزال مشروع القانون قيـد الدراسـة يف مكتـب           . )١٢١(املختلفة وصناديق الضمان االجتماعي   
 .وزارة األمني العام للرئاسة حىت اآلن

 :فية والرهون العقارية وغري ذلك من أشكل االئتمان املايلالقروض املصر
 )١٢٢(، أو ضحت دراسة حول مديونيـة األشـخاص يف النظـام املـايل             ٢٠٠٢خالل عام    - ٢٥٢

أن النساء يقترضن أقل من الرجال، ومـع ذلـك، فعنـدما تقتـرض النسـاء فهـن يسـددن بطريقـة                      
 مصـارف بعمـل قـروض خاصـة للنسـاء           ، وبناًء على تلك احلقيقة قامت عدة      أفضل من الرجال  

وطبقــاً لتلــك الدراســة، متثــل . والتوســع يف االئتمــان املــايل املوجــه إىل هــذا القســم مــن الســوق 
 مـن اجملمـوع الكلـي للـدين يف النظـام املـايل، بينمـا                ٪٢٦ من جمموع املديونني، و      ٪٣٨النساء  

ومـن جانـب    . )١٢٣(دين مـن اجملمـوع الكلـي للـ        ٪٧٤ من جممـوع املـديونني و      ٪٦٢ميثل الرجال   
 مـن نسـبة الـدين اإلمجـايل للنسـاء           ٪١,٦ مـن نسـبة الـدين اإلمجـايل للرجـال و           ٪٢,٣أخر فـإن    

يف املائـة مـن    ٠,٨يف املائة من نسبة الدين اإلمجـايل للنسـاء و         ٠,٦كما أن   . تعترب ديونا معدومة  
 .)١٢٤(نسبة الدين اإلمجايل للرجال يتم تسديدها بصعوبة

__________ 
علق بطاقم السفن ومبشغلي السفن يف صندوق التأمني مؤسسة الضمان االجتماعي سابقاً والفرع املت )١٢١( 

 .اخلاص باألسطول التجاري الوطين وصندوق التقاعد والضمان االجتماعي للقوات اخلاصة سابقاً
، حتت ٢٠٠٢ومتت تلك الدراسة خالل عام ) مديونية األفراد يف النظام املايل(عنوان تلك الدراسة  )١٢٢( 

 فرداً أي ما ميثل ١ ٨٠٩ ٥٧٣واعتمدت تلك الدراسة على أساس . يةاشرف املصارف واملؤسسات املال
 . يف املائة من عامل النساء والرجال املدونني يف سجالت النظام املصريف الوطين٨٠حوايل 

 يف املائة ٣٦) املخصص لألنشطة اإلنتاجية(تبلغ نسبة مديونية الرجال اليت ختتص بالدين التجاري  )١٢٣( 
 يف ٥٣ يف املائة أما ديون الرهن العقاري فتتصل بنسبة ٢٤ها عند النساء هلذا النوع من املديونية بينما تبلغ مثيلت

 . يف املائة من جمموع الرجال املديونني٤٥املائة من جمموع النساء املديونات و
الديون  يف املائة للرجال، أما ٤،٨ يف املائة للنساء و٤,٢تبلغ نسبة الديون التجارية املعدومة  )١٢٤( 

 .يف املائة للرجال بالرهون العقارية٠,٩يف املائة للنساء و٠,٨املعدومة اخلاصة فتبلغ 
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تمانات املمنوحة من مصرف الدولة، ُيالحظ الوجود القوى للنسـاء يف           من خالل االئ   - ٢٥٣
 يف املائــة مــن القــروض  ٤٤،٣القــروض املوجهــة للمشــروعات الصــغرية جــداً، وترجــع نســبة   

 يف  )١٢٥( يف املائـة   ٣٠,٢املمنوحة للمشروعات الصغرية جـداً إىل النسـاء، بينمـا هتـبط النسـبة إىل                
 .حالة املشروعات الصغرية

أعلن رئيس مصـرف الدولـة التزامـه مبسـاعدة النسـاء صـاحبات املشـروعات الصـغرية                   - ٢٥٤
بــرامج : ، وقــد تــرجم هــذا التعهــد عمليــاً إىل أنشــطة خمتلفــة منــها٢٠٠٢جــداً ابتــداء مــن عــام 

 وائتمانات موجهـة لتحسـني نوعيـة حيـاة املـرأة            )١٢٦(خمصصة لتدريب النساء صاحبات األعمال    
التعليم العــايل، هــذا جبانــب عقــد اتفــاق بــني الصــندوق الــوطين    ومســاعدهتا علــى االلتحــاق بــ 

للصحة وإدارات صندوق املعاشات يتيح للنساء صاحبات املشروعات الصـغرية جـداً االنتفـاع              
 .من النظام العام للصحة، والتأمني على احلياة والصحة

ل برنـامج   أسهمت إدارة التعاون التقين يف زيادة الفرص لصاحبات األعمال مـن خـال             - ٢٥٥
الـذي تدعمـه املؤسسـات املاليـة الـيت متـنح ائتمانـات للمشـروعات الصـغرية                  ” تيسري االئتمان “

 ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٢ووصــل معــدل مشــاركة املــرأة يف العمليــات املســجلة مــن عــام . جــداً
 ضـمت إىل    )١٢٧( يف املائة ويرجع ذلك إىل أن املؤسسات املالية املشاركة يف الربنامج           ٥٠حوايل  
 .ستها برامج خاصة باملرأةسيا

 :)١٢٨(اإلجراءات الرامية للقضاء على التمييز ضد املرأة العاملة بسبب الزواج أو األمومة
 املعـــدل لقـــانون العمـــل فيمـــا يتعلـــق حبمايـــة )١٢٩(١٩ ٥٩١مت إصـــدار القـــانون رقـــم  - ٢٥٦
الوظـائف  حيث حيظر أن يفرض على املرأة شرط أال تكون حامالً لكـي حتصـل علـى       . األمومة

ــة بــني املــرأة احلامــل وغــري    . والتنقــل والترقيــات وجتديــد عقــدها  وهبــذه الطريقــة مت منــع التفرق
باإلضافة إىل أنه بواسطة هـذا القـانون تأكـد حـق األمومـة للعـامالت األمهـات بصـفة                    . احلامل

. ينخاصة، وإلغاء االستثناء املتعلق هبن، حيث أهنن كن حمرومات مـن التمتـع هبـذا احلـق القـانو                  
ومت أيضاً تعميم االستفادة من مرافق رعاية الطفـل للنسـاء العـامالت، حيـث يسـتخدم القـانون                   

__________ 
املعهد الوطين لإلحصاءات اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة ” إحصاءات للقرن اجلديد. املرأة الشيلية“ )١٢٥( 

٢٠٠١. 
والتوظيف، وهو ما يعفي العميل من باستخدام اإلعفاء الضرييب من قبل اإلدارة الوطنية للتدريب  )١٢٦( 

 .أي تكلفة
 .مصرف الدولة، وبنك بانيفي، و التمويل الوطين والدويل للمرأة )١٢٧( 
 .هتدف االقتراحات القانونية املذكورة يف تلك الالئحة إىل حتقيق املساواة أمام القانون )١٢٨( 
 .١٩٩٨ نوفمرب ٩نشرت يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  )١٢٩( 
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مفهــوم الشــركة بــدالً مــن مفهــوم املؤسســة، وهبــذا مل يعــد تــوفري مرافــق رعايــة الطفــل مكلفــاً   
ــديها     ــاً مــن املؤسســة الــيت ل  عاملــة فــأكثر ٢٠كالســابق بالنســبة للمؤسســة، فقــد كــان مطلوب

ن مطلوباً من الشركة بكاملها، وهبذا يكفي أن تقوم جمموعة مـن احملـالت املختلفـة            وأصبح ا آل  
 . عاملة من النساء العامالت بتقدمي هذه اخلدمة٢٠واملتاجر اليت جتمع فيما بينها 

ــام  - ٢٥٧ ــم  ٢٠٠٠يف عـ ــانون رقـ ــدار القـ ــة  ١٩ ٦٧٠، مت إصـ ــق األمومـ ــي حـ  الـــذي يعطـ
 القانون أولئك األمهات مـن الشـعور باسـتقرار أكـرب يف             وميكن هذا . لألمهات املتبنيات أطفاالً  

وخالل السنة التالية صدر القـرار القضـائي الـذي ميـنح            . العمل وحيول دون طردهن من اخلدمة     
وجبانــب هــذا االمتيــاز تتمتــع  . اآلبــاء واألمهــات حــق حضــانة األطفــال مبوجــب قــانون التــبين  

واحلــق يف اســتعمال .  أســبوعا١٢ًرها أجــر األمهــات املتبنيــات حبــق اإلجــازة وإعانــة ماليــة قــد 
مرافق رعايـة الطفـل، وفتـرات الرضـاعة األقـل مـن عـامني وحـق تقـدمي طلـب إجـازة يف حالـة                          

 .مرض أحد األبناء األقل من عام مبرض خطري
معروض حالياً مشروع قانون لتسهيل منح اإلجازة قبـل وبعـد الـوالدة وسـينظر فيهـا                  - ٢٥٨

ومبوجب مشروع القانون تسـتطيع العاملـة نقـل جـزء مـن أجازهتـا               . اليةيف الدورة التشريعية الت   
ومت القبـول بـأمر تنفيـذي مـن اإلدارة الوطنيـة       . يف فترة ما قبل الوالدة إىل فترة مـا بعـد الـوالدة            

لشؤون املرأة ملنح العاملة احلامل إمكانية نقل ثالثة أسابيع من إجازهتا يف فتـرة مـا قبـل الـوالدة             
عد الوالدة على شرط أن تكون صحتها وصحة الطفـل غـري معرضـة للخطـر، مـع                  إىل فترة ما ب   

كــذلك يقضــي االقتــراح املــذكور بأنــه يف حالــة أن . وجــوب تقــدمي شــهادة طبيــة تثبــت ذلــك
 .العاملة استنفذت تلك اإلمكانية، جيوز زيادة الفترة اليت مت نقلها من خالل اخلصم من األجر

 الـذي يوسـع حـق املـرأة يف إرضـاع األبنـاء الصـغار                )١٣٠(نأخرياً هناك مشـروع القـانو      - ٢٥٩
لكل امرأة عاملة، هبدف تأكيـد حـق العـامالت يف نصـف سـاعة خـالل العمـل اليـومي لتغذيـة                     
األطفال األصغر من عامني، وذلك جلميع العامالت سواء لديهن حـق يف مرافـق رعايـة الطفـل                  

 .أم ال
 حضانة األطفال

بالطفولة توسـعاً كـبرياً بالنسـبة للطفـل والطفلـة علـى حـد               توسعت خدمات االهتمام     - ٢٦٠
وارتفعـت نسـبة اسـتيعاب التعلـيم العـام قبـل            . سواء يف العقد األخري إال أهنا ال تزال غري كافيـة          

 ٢٦,٥ إىل   ١٩٩٠ يف املائـة عـام       ١٦,٦ سـنوات مـن      ٥السن الدراسي لألطفال أقل مـن سـن         
__________ 

مشروع قانون متت املوافقة عليه . ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣اقتراح مسجل يف الربملان بتاريخ  )١٣٠( 
من ِقَبل جملس النواب ومعروض على جلنة العمل والضمان االجتماعي يف جملس الشيوخ يف الدورة التشريعية 

 .التالية
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مة حلضانة األطفال اجمللـس الـوطين لـدور احلضـانة         وتتبع أغلبية اخلدمات العا   . )١٣١( ٢٠٠٠عام  
ويف عــام . والربنــامج التعليمــي للحكومــة وبرنــامج حتســني نوعيــة التعلــيم التــابع لــوزارة التعلــيم

 يف ٢٤,٧ مشلت التغطية املقدمـة مـن اجلهـاز العـام لألطفـال قبـل سـن الدراسـة حـوايل            ١٩٩٨
أمـا بـاقي األطفـال، وعلـى الـرغم مـن            . سنوات ٦ من إمجايل نسبة األطفال األقل من        )١٣٢(املائة

أنه ال توجد حالياً إحصـاءات مباشـرة، فمـن املمكـن افتـراض أن بـاقي األطفـال هـم يف رعايـة           
اجلمعيات اخلاصة لرعاية األطفال أو حتت رعاية النساء سواء أمهاهتم أو أقارهبم مـن النسـاء أو         

 ....).كاألخوات واجلدات واجلارات، اخل(املعارف 
هبــدف محايــة األمومــة الــيت تكفلــها القــوانني، ولعــدم اإلضــرار حبــق املــرأة يف العمــل،    - ٢٦١

ولتوضيح الدور اإلجنايب لآلباء واألمهات، قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بتشـجيع إجـراء              
دراسات واختاذ تدابري لتوسيع تغطية مرافق رعايـة الطفـل لألطفـال األقـل مـن عـامني، بتمويـل                    

 . التوظيف النسائي مباشرة، وإن كانت هذه اخلطوة قيد التطورميس ال
ــامج      -٢٦٢ ــرأة وضــع برن ــة لشــؤون امل ــات   “تبنــت اإلدارة الوطني ــاء وبن ــة أبن مراكــز رعاي

، كــان ال يوجــد ســوى   ١٩٩١ و١٩٩٠ويف البدايــة، بــني عــامي   . ”العــامالت املومسيــات 
 – ٢٠٠٠تــرة مــا بــني عــامي   طفــل وطفلــة يف بلــديتني، ويف الف١٠٠مركــزين للرعايــة بســعة 

.  بلديــة٨٢ طفــالً يف ٩,٩٧١ مركــزاً للرعايــة بســعة  ١٤٣ ازدادت تلــك املراكــز إىل ٢٠٠١
ويف تلــك املبــادرة اجلماعيــة يشــارك كــل مــن اجمللــس الــوطين لــدور احلضــانة واجمللــس الــوطين    

مي للحكومـة   للمساعدات املدرسية والبعثات الدراسية واملعهد الوطين للرياضة والربنامج التعلي        
، ٢٠٠٢وخـــالل عـــام . واحملليـــات والعـــامالت املومسيـــات، واملنظمـــات واملؤسســـات العامـــة 

ــة، وبلــغ عــدد األطفــال املســتفيدين مــن تلــك   ٨٦ مركــزاً يف ١٤٦توســعت التغطيــة إىل   بلدي
 . طفل وطفلة١٠,١٠٠املراكز 
 رعايــة ويهــدف االتفــاق بــني املؤسســات إىل توجيــه رؤوس األمــوال حنــو مشــروعات - ٢٦٣

ويف حالـة العـامالت يف مجـع        . األطفال لتوسيع تغطية تلك املراكز باسـتخدام اإلعفـاء الضـرييب          
، باالتفــاق مــع أصــحاب املؤسســات، إنشــاء مرافــق رعايــة طفــل  ٢٠٠٢الفواكــه بــدأ يف عــام 

 .، هبدف تعزيز تنفيذ القانون املذكور)١٣٣(منوذجية 

__________ 
 ....). و١٩٩٩ و١٩٩٨وزارة التعليم، جمموعة املعلومات اإلحصائية : املصدر  )١٣١( 
وتوجد دور حضانة أطفال خاصة ولكنها مل . ٢٠٠١” نساء شيلي، إحصائية للقرن اجلديد“  )١٣٢( 

 .توضع ضمن اإلحصاء
 .يوجد هذا النموذج يف مخس بلديات يف أربعة أقاليم يف البلد )١٣٣( 
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تحليل االلتزام القانوين للشـركات بإنشـاء مرافـق         قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة ب      - ٢٦٤
رعايــة الطفــل يف ســبيل إلغــاء التمييــز ضــد املــرأة نظــراً لتشــغيل هــذه املراكــز باعتبارهــا تكلفــة   

وتـوفري الرعايـة باألطفـال يف حالـة         . مباشرة إضافية تقلل مـن توظيـف األيـدي العاملـة النسـائية            
قيدات أكثـر منـها يف حالـة العـامالت بوظـائف            العامالت املومسيات الزراعيات ينطوي على تع     

ذات طابع أكثر استقراراً ألن الوقت املخصص للعمل يف هذا القطاع يصعب معه التنفيذ التـام                
ملا ينص عليه قانون مرافـق رعايـة الطفـل، بسـبب ارتفـاع التكلفـة الـيت ينطـوي عليهـا اإلنفـاق                      

وحلـل هـذه    . رة العمـل املـومسي    على مؤسسـات مهيـأة مـع تشـغيلها يف فتـرات متقطعـة هـي فتـ                 
املشــكلة قامــت اإلدارة الوطنيــة لشــؤون املــرأة بوضــع العديــد مــن الطــرق الــيت تســمح بتوســيع  
وتنويــع البــدائل الــيت تســتعني هبــا املؤسســات اخلاصــة جبمــع الفاكهــة وذلــك مبشــاركة الربنــامج 

د حل لتلـك احلاجـة      التعليمي احلكومي واجمللس الوطين لدور احلضانة والبلديات، من أجل إجيا         
 .اخلاصة بالعامالت والعاملني املومسيني

 الوصل إىل خدمات الرعاية الصحية •
طبقــاً ملــا يــنص عليــه الدســتور الــوطين لكــل شــخص احلــق يف اختيــار النظــام الصــحي  - ٢٦٥

الــذي يرغــب يف االشــتراك فيــه، ســواء كــان نظــام الدولــة أو النظــام اخلــاص ويوجــد يف البلــد   
عام حتت رعايـة الصـندوق الـوطين للصـحة، واآلخـر خـاص، يعمـل مـن خـالل                    نظامان األول   

 .شركات التأمني الصحي اخلاصة
انضمت أغلبية سكان شيلي إىل النظام العام للصحة، وفيه جند أن نسبة النسـاء أعلـي                 - ٢٦٦

 يف ٦٦,٥ بلغت نسـبة املشـتركني يف النظـام العـام للصـحة            ٢٠٠٠ففي عام   . من نسبة الرجال  
 يف املائـة  ١٩,٨ ويف حالة شركات التأمني الصـحي اخلاصـة بلغـت نسـبة املشـتركني فيهـا        املائة

وال ُيالحظ وجود اختالفات هامة بالنسـبة للجـنس يف شـركات التـأمني اخلاصـة                . من السكان 
 مقابـل   ٦٣,٧كما حيـدث بالنسـبة لالشـتراك يف النظـام العـام، حيـث تصـل نسـبة الرجـال إىل                      

 .)١٣٤( يف املائة للنساء٦٩,١
وقــد ازدادت مشــاركة النســاء يف نظــام الصــحة العــام يف الســنوات األخــرية، وبالتــايل  - ٢٦٧

والنساء الاليت يلتحقن بالنظام العام هن بصفة أساسـية مـن           . قلت مشاركتهن يف النظام اخلاص    
 ١٩٩٨ففـي عـام     : وُتالحظ زيادة يف عدد النساء املنضمات إىل النظام العـام         . حمدودي الدخل 

ــا ازدادت النســـبة يف عـــام  ٦٣,٩ النســـبة كانـــت .  يف املائـــة٦٩,٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائـــة بينمـ
 يف  ٢٢ مـن    )١٣٥(وبالتوازي يظهر االخنفاض يف نسبة النساء املنضمات لشركات التأمني اخلاصة         

__________ 
 .٢٠٠٠االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية لعام   )١٣٤( 
 .االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية للسنوات املذكورة )١٣٥( 
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ــام  ــام ١٨,٤ إىل ١٩٩٨املائـــة عـ ــة عـ ــاء  . ٢٠٠٠ يف املائـ ــة للنسـ ــز عاليـ ــبة تركيـ وتوجـــد نسـ
 يف املائـة    ٨٠يف قطاع حمدودي الدخل، وترتفـع نسـبة تلـك النسـاء إىل              املنضمات للنظام العام    

 .من املشتركات
وسعت الدولة من خالل سياستها الصـحية، نطـاق اخلـدمات الصـحية اجملانيـة ومجيـع              - ٢٦٨

اخلـدمات الــيت تقـدم للمشــتركني واملشــتركات يف النظـام العــام للرعايــة الطبيـة األوليــة اجملانيــة،     
لصحية للطفل والطفلة، ورعاية ما قبل الوالدة وتوفري الغـذاء يف إطـار برنـامج               وتشمل الرعاية ا  

 .الغذاء التكميلي وتقدمي االستشارات الطبية بوجه عام
 وقعــت وزارة الصــحة واإلدارة الوطنيــة لشــؤون املــرأة اتفاقــاً، بــدأ   ١٩٩٧منــذ عــام  - ٢٦٩

وضـع نظـام لالهتمـام بصـحة     ، ويتركـز هـدف الربنـامج يف     الربنـامج الصـحي للمـرأة     مبقتضاه  
ــالتركيز علــى النــوع، فيشــمل الــدورة الكاملــة حلياهتــا، ولــيس للفتــرة اإلجنابيــة      املــرأة عامــة وب

وهبــذه الطريقــة يقــدم الربنــامج . فحســب، ويراعــي النــواحي االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة
لصــحة املهنيــة الصــحي للمــرأة استشــارات اإلخصــائيني يف جمــاالت العقــم وانقطــاع احلــيض وا 

ويتضــمن محايــة خاصــة . واجلنســية واإلجنابيــة والتغذيــة واملســاعدة علــى اإلقــالع عــن التــدخني
 ٢٠٠٢ويف عــام . ”أي الفقــريات والريفيــات واملراهقــات “جملموعــات النســاء األكثــر ضــعفاً  

 يف املائـــة مـــن جمـــاالت الربنـــامج الصـــحي للمـــرأة يف نطـــاق الصـــحة اجلنســـية         ٧٥تركـــز 
 .)١٣٦(واإلجنابية
ــادة         - ٢٧٠ ــي اإلشــارة إىل الزي ــرأة، ينبغ ــة بصــحة امل ــق بالعناي ــدم املتعل ــني أوجــه التق ــن ب وم

التصاعدية يف تغطية الفحوصات للوقاية من سـرطان احلـوض لـدى النسـاء، وبصـفة خاصـة يف                   
وبـنفس الطريقـة،    . )١٣٧(٢٠٠٠ يف املائة تقريبـاً عـام        ٧٠، وبلغت التغطية    فئات األعمار اخلطرة  

ففـي هنايـة عـام      . ضيح الزيادة يف نسبة النساء الالئي اخترن نظامـاً معينـاً لتنظـيم النسـل              جيب تو 
، وصل عدد النساء الالئي يستخدمن وسائل منع احلمل اليت توزعها خـدمات الصـحة               ٢٠٠٠

ــرأة    ــون ام ــام إىل ملي ــامج   . يف النظــام الصــحي الع ــة (وأيضــاً مت توســيع االشــتراك يف برن الرعاي
 الصـحة العقليـة، بنـاء علـى اتفـاق بـني اإلدارة الوطنيـة لشـؤون املـرأة وإدارة                     ليشمل) األساسية

الصحة اخلاصة بالعاصـمة الغربيـة لتطبيـق خطـة منوذجيـة تسـتهدف تقـنني حـاالت التـدخل يف                     
 .الصحة العقلية الناجتة عن أسباب العنف العائلي

__________ 
 .قسم اإلحصاءات واملعلومات عن الصحة. وزارة الصحة )١٣٦( 
 .٢٠٠٠االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية،  )١٣٧( 
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 بضـمانات   ، مت عرض خطة حصـول اجلميـع علـى اخلـدمات الصـحية             ٢٠٠٠يف مايو    - ٢٧١
اجمللس الوطين، كمشروع قانون مقدم من احلكومة، وهو ميثل نظاماً متكامالً           واضحة على   

ويطلـق علـى القـانون      .  ويشكل جزءاً من اجملموعـة التشـريعية إلصـالح قطـاع الصـحة             للصحة
فيما يتعلق حبقـوق اجلميـع يف الصـحة، وهـو موجـه إىل              ” نظام الضمانات الصحية  “هذا أيضاً   
ريقــة واضــحة علــى الرعايــة املتكاملــة للمشــاكل الصــحية الــيت تســبب اليــوم أعــداداً  التأكيــد بط

وهتـدف هـذه اخلطـة إىل       . كبرية مـن الوفيـات واإلعاقـة كمـا تـؤدي إىل تـدين مسـتوى املعيشـة                 
 مرضاً أساسياً من املنظور الصحي، مع حتديد معايري النوعية ومدة االنتظـار             ٥٦تأمني التغطية لـ  
 يدفعها املريض من مصاريف العالج حبـد أقصـى ال يـؤثر سـلبياً علـى دخـل          )١٣٨(وحصة معقولة 

وهذا النظام  ال مييز على أساس اجلنس أو الظروف االقتصادية أو نظام الصـحة الـذي        . األسرة
يستخدمه األفراد، ومينح الرعايـة الكاملـة علـى أحسـن مسـتوى طـوال أيـام السـنة، مـع تأكيـد                       

ذه اخلطة مهمة للنساء حيـث إن أكثـر األمـراض الـيت تعاجلهـا        وه. خاص على الوقاية واإلعالم   
 .)١٣٩(اخلطة هي أمراض تكون النساء أكثر عرضة هلا من الرجال

وبني املشاكل الصـعبة يف نظـم التـأمني الصـحي القائمـة وجـود اختالفـات يف أقسـاط                  - ٢٧٢
ومـن أجـل    . طرالتأمني بني األشخاص حسب اجلنس والعمر والعوامل األخـرى املتصـلة باملخـا            

إهناء هذا التمييز وضمان املساواة يف املعاملة مـن حيـث احلصـول علـى التـأمني الصـحي جلميـع           
 املسـاواة يف أقسـاط التـأمني        Fonasa و lsapresالسكان، بفرض مشـروع القـانون علـى شـركيت           

 تضـمن   )١٤١(ويـتم ذلـك عـن طريـق آليـة للتكافـل           . للجميع، دون متييز من أي نـوع      )١٤٠(الصحي

__________ 
التأمني الصحي بتغطية باقي احلصة اليت يدفعها املريض هي نسبة مئوية من تكاليف العالج، ويقوم  )١٣٨( 

 .التكاليف
يضمن الربنامج رعاية متكاملة ملدة ال تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ التشخيص : على سبيل املثال )١٣٩( 

وحيقق للمريض احلصول على عالج مسكن يف حاالت السرطان . يف حاالت سرطان الرحم وسرطان الثدي
 ختفيف األمل، على أن يبدأ العالج يف عضون مخسة عشر يوماً من املفضي إىل الوفاة واالستفادة من برامج

وحيق للحوامل ومرضى اإليدز احلصول على عالج يناسب احلالة ملقاومة ارجتاع . تاريخ تشخيص احلالة
الفريوس، على أن يبدأ العالج يف غضون أسبوع من تاريخ االستشارة، وهو جماين لألطفال واحلوامل، وتبلغ 

وتضمن اخلطة .  يف املائة حسب مستوى دخل األسرة٢٠يف تكاليف العالج للكبار صفراً إىل حصة املريض 
مع حق اصطحاب ) إذا رغنب يف ذلك(جلميع احلوامل عناية متخصصة مع التخدير، أو املخدر عن طريق الشم 

 .أحد الوالدين أو األبناء أو األقارب
وحد، كل ثالث سنوات على أساس حتليل اكتواري حيدد هذا القسط، الذي يطلق عليه القسط امل )١٤٠( 

 Fonasaتقين من أجل حتديد متوسط التكلفة لنظام التأمني الصحي جلميع املستفيدين، سواء املشتركني يف نظام 
 .Lsapresأو نظام 

يعمل صندوق التكافل من خالل صندوق التعويضات الذي يشترك فيه مجيع األشخاص املشتركني  )١٤١( 
، ويدير الصندوق وزارة الصحة، وهو يقوم بتحصيل التكلفة بالسعر املتوسط Lsapres وFanasa يف نظامي
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. ية املستفيدين من الفئات ذات املخاطر األعلى، خاصـة مـا يتصـل منـها بـالعمر أو اجلـنس                    تغط
ومــن شــأن هــذا املبــدأ التكــافلي يف اإلصــالح الصــحي أن يتــيح جلميــع املــواطنني املشــاركة يف  
التكلفة املتصلة مبخاطر املرض وأن ينهي التمييز القائم منه على وجه اخلصوص النسـاء يف سـن                 

ار السن واألطفال أقـل مـن سـنة والـذين قـد تتطـور حالتـهم الصـحية إىل أمـراض               اإلجناب وكب 
 .خطرية
، تنفيـذ جـزء مـن عمليـة         ٢٠٠٠وفيما يتعلـق باملوضـوعات الـيت طرحـت، مت يف عـام               - ٢٧٣

ــات     إصــالح قطــاع الصــحة يف شــيلي،    ــانون احلقــوق والواجب ــارة عــن مشــروع ق وهــو عب
ــاً للمن  . الصــحية ــان وهــذا املشــروع معــروض حالي ــيت   . اقشــة يف الربمل ــة ال ومــن اجلوانــب اهلام

ــراد يف      ــز عشــوائي، وتكــريس حــق مجيــع األف روعيــت يف املشــروع إتاحــة الوظــائف دون متيي
ــز علــى أســاس اجلــنس أو التوجــه اجلنســي أو املســتوى االجتمــاعي      ــة الصــحية دون متيي الرعاي

 .واالقتصادي أو األيديولوجية أو النظام الصحي
للنســاء ذوات ” برنـامج عــالج األسـنان الشـامل   “ األســنان، يوجـد  ويف جمـال طـب   - ٢٧٤

ومت اإلشـادة هبـذا الربنـامج عـام     . الدخل املنخفض، وخباصة ربات األسر والعامالت املومسيـات      
وخـالل  .  من ِقَبل منظمة الصحة العاملية باعتباره برناجماً رائداً ذا فعالية اجتماعية عاليـة             ٢٠٠٢

ومنـذ  .  بلديـة ٨٢الاليت تلقني العالج إىل تسعة آالف امـرأة يف          وصل عدد النساء     ٢٠٠١عام  
وأشرف عليها برنـامج تطـوير املـرأة الريفيـة        ) محلة املرأة املبتسمة  (، مت إطالق    ٢٠٠٠أغسطس  

واعتمـدت تلـك احلملـة علـى مسـامهات العديـد مـن        . وكلية جراحي األسنان ومصرف الدولة   
واســتفاد مــن تلــك احلملــة مــا بــني أغســطس   . لــداملنظمــات اخلاصــة والعامــة يف كــل أحنــاء الب 

ومـن إمجـايل النسـاء املسـتفيدات مـن      .  ألـف امـرأة   ٦٦ مـا يزيـد علـى        ٢٠٠١ ونوفمرب   ٢٠٠٠
 امرأة عن طريق مـدفوعات بنكيـة ملـن أمتمـن مرحلـة              ٢٠,١٢٦الربنامج، مت حىت تارخيه عالج      

 .معاجلة أسناهنن امرأة قدمن طلبات للمساعدة يف إمتام ٤ ٧٥٧العالج باإلضافة إىل 
ــام   - ٢٧٥ ــإجراء أول     ٢٠٠٠وخــالل ع ــوطين لإلحصــاء ب  قامــت وزارة الصــحة واملعهــد ال

؛ علـى املسـتويني الـوطين واإلقليمـي، هتـدف      ”دراسة استقصائية عن الصحة ونوعية احليـاة      “
لدراسة العوامل املؤثرة على الصحة والشعور بالرفاهية ومستوى الصـحة واألمـراض واإلعاقـة،              

ومـن شـأن هـذا االستقصـاء أن يقـدم معلومـات تسـاعد يف                . صول اخلدمات الصـحية   ومدى و 
ويعترب هذا االستقصاء مبثابة خط األساس لوضـع أولويـات الغايـات            . وضع السياسات الصحية  

وفيـه يـتم التمييـز بـني        . واألهداف الصحية احملددة هلذا العقد، وسيتم تطبيقـه كـل أربعـة أعـوام             
__________ 

ويعيد توزيع تلك املوارد على املؤسسات املشتركة حسب احتياجات املستفيدين من نظمها ) القسط املوحد(
 .التأمينية
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ومت وضـع حتليـل منظـوري للجـنس حسـب متطلبـات كـل         . البيانـات الرجال والنساء يف مجيـع      
 .من اجلنسني

يف عـام   ” برنامج املعاجلة والرعاية األولية للنساء الاليت يعانني مـن االكتئـاب          “بدأ   - ٢٧٦
 ٢٠٠١ويف عــام . ، مبســاعدة األطبــاء والعلمــاء النفســيني التــابعني للخــدمات العالجيــة ٢٠٠٠

ويف هـذا الصـدد     .  يف املائة منهم من النساء     ٩٥ فرداً،   ٦٦,٨١٥ قدم هذا املشروع الرعاية إىل    
ومـن  . ”اخلطة الوطنية لألمراض العقليـة والطـب النفسـي        “ تطوير مشروع    ١٩٩٩بدأ يف عام    

 .أولويات هذا املشروع معاجلة االكتئاب عند النساء
سية مثـل برنـامج   وجتدر اإلشارة إىل التطوير الدائم للربامج اليت ختدم النساء بصفة أسا     - ٢٧٧

معاجلــة ســرطان الــرحم العنقــي، وبرنــامج معاجلــة ســرطان الثــدي، وبرنــامج صــحة البــالغني،     
وبرنامج معاجلة الدرن، وبرنـامج تسـكني وختفيـف اآلالم، وبرنـامج رعايـة املسـين،ن وبرنـامج                  

 .اإليدز/التغذية التكميلية، وبرنامج مراقبة املصابني بفريوس نقص املناعة البشري
ويف جمال الصـحة، عقبـت جلنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علـى التقريـر األخـري              - ٢٧٨

املقــدم مــن ِقَبــل حكومــة شــيلي، فأبــدت عــدة مالحظــات خاصــة حبمــل املراهقــات وخــدمات 
 .الصحة اجلنسية واإلجنابية، ومنها التعريف باحلقوق اإلجنابية ومحايتها

ــراهق   - ٢٧٩ ــة بدراســة وضــع امل ــوفري   فقــد أوصــت اللجن ني مــن الســكان واختــاذ الوســائل لت
اخلدمات املؤثرة يف الصـحة اإلجنابيـة واجلنسـية واالهتمـام بتـوفري املعلومـات للمـراهقني، وهـذا                  
من خالل توفري برامج ختطيط األسرة ومعلومـات حـول طـرق منـع احلمـل، واقترحـت اللجنـة                    

ضـافة إىل توسـيع اسـتخدام       تشجيع وسائل الوقاية ملنـع حـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيهـا باإل               
 .مجيع أنواع وسائل منع احلمل دون قيود

ضـمن اخلـدمات    ” برنامج االهتمـام بـاملراهقني    “، مت البدء يف تنفيذ      ١٩٩٧ويف عام    - ٢٨٠
الصـحية املوجهـة لتـوفري خـدمات إعالميـة وخـدمات الوقايـة والكشـف املبكـر وملعاجلـة وحـل            

 أعـوام   ١٠ السـكان الـيت تتـراوح أعمارهـا بـني          املشكالت الصـحية الـيت تواجـه تلـك الفئـة مـن            
 ١٩٩٧وبـني عـامي     . وتعترب النساء هن أكرب عدد من املستفيدين من هذا الربنامج         .  عاماً ١٩و
 مت التقــدم يف تطــوير التنســيق والتكامــل بــني األنشــطة املختلفــة واملــوارد املوجهــة إىل   ٢٠٠٠و

 .تهااملراهقني من السكان ومت حتسني قيد املعلومات ونوعي
تقوم احلكومة بتنفيذ سياسة التعليم اجلنسي اليت تؤكـد علـى مشـاركة األسـر وتقـدير                  - ٢٨١

ــاهتم   ــائهم وبنـ ــهم بأبنـ ــات وعالقتـ ــاء واألمهـ ــة ودور اآلبـ ــرفني  . األمومـ ــع املشـ ــل مجيـ ومت تأهيـ
ويف . واملشــرفات علــى املشــروع لتعزيــز إمكانيــات املنــاهج الفعليــة يف التصــدي هلــذه الظــواهر  

اه، قامت وزارة الصحة واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بـإجراء جتربـة منوذجيـة أطلـق                نفس االجت 
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ويؤكـد هـذا املشـروع علـى أمهيـة إشــراك      . ”اجلـنس املسـؤول  “اخلطـة النموذجيـة حنـو    عليهـا  
ــع       ــوع ووضـ ــذا املوضـ ــاركي هلـ ــخيص التشـ ــى التشـ ــدراهتا علـ ــوير قـ ــة يف تطـ ــات احملليـ اجملتمعـ

 .ة القطاعات املذكورةاستراتيجيات ومشروعات مبساعد
وأشارت اللجنة ضمن مالحظاهتا على التقرير السابق إىل أن احلقوق اإلجنابيـة للمـرأة               - ٢٨٢

ال حتظى باالعتراف واحلماية الكافيني، وإىل وجود قوانني حتظر كل أشكال اإلجهاض، وهـي              
دة املعانــاة قــوانني تــؤثر علــى صــحة املــرأة وتســبب زيــادة يف عــدد الوفيــات يف األمهــات، وزيــا

ــها القــوانني   ــرأة ملخالفت ــدما تســجن امل ــة إعــادة النظــر يف القــوانني املتعلقــة   . عن وناشــدت اللجن
باإلجهاض بقصد تعديلها، وال سـيما بتـوفري إمكانيـة اإلجهـاض اآلمـن والسـماح بـه ألسـباب                 
ال طبيــة أو أســباب متعلقــة بصــحة األم مبــا فيهــا الصــحة العقليــة، كمــا طالبــت العــاملني يف اجملــ

الصحي باإلبالغ عن النساء الاليت جتري هلن عمليات اإلجهاض واليت تفرض عليهن عقوبـات              
 .جنائية ملخالفة القانون

وقــد . ”مشــروع قــانون احلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة“معــروض علــى الربملــان حاليــاً  - ٢٨٣
مات أخـرى مـن   تبنت تلك املبادرة شبكة املعلومات الصحية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ومنظ       

وحيدد املشروع يف أساسه القـانوين احلقـوق اجلنسـية واإلجنابيـة ويـورد              . منظمات اجملتمع املدين  
اقتراحــاً بســن قــانون يف هــذا اجملــال، مــع اختــاذ مفــاهيم احلريــة واالســتقاللية واملســاواة والعــدل 

 فـرد  ويتم يف هذا املشروع، ضمن نقـاط أخـرى، تعريـف حـق كـل      . والتمكني كنقطة انطالق  
. يف التمتــع بــاجلنس كمصــدر للنمــو الشخصــي والســعادة، ويف ممارســته دون التقيــد باإلجنــاب 

 .ومن واجب الدولة تصميم وتنفيذ السياسات العامة اليت حتمي هذا احلق
إدراج املنظور اجلنسـاين يف     “من جهة أخرى، وضعت وزارة الصحة يف شيلي وثيقة           - ٢٨٤

قـد قـام بإعـدادها جمموعـة مـن املستشـارين القضـائيني              ، و ”سياسات إصالح الصحة يف شيلي    
وشــارك يف هـذه الوثيقــة جبانــب املتخصصــني يف  . يف موضـوعات اجلــنس، تابعــة لتلـك الــوزارة  

وتؤكـد الوثيقـة علـى      . )١٤٢(هذا اجلهاز العام ممثلون ملنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية        
 إدراج املنظـور اجلنسـاين إذا نظرنـا للصـحة           أنه يف جمال سياسات الصحة، سيكون من الصعب       

ــاة         ــدم مراع ــع ع ــة فقــط م ــاء األوبئ ــا آلراء علم ــط، و إذا نظرن ــاً فق ــا عالجــاً بيولوجي باعتباره
االعتبــارات االجتماعيــة والثقافيــة املتعلقــة بالعالقــات االجتماعيــة للقــوة بــني النســاء والرجــال، 

__________ 
الصحة لنساء أمريكا الشمالية مثل شبكة املعلومات الصحية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية وشبكة   )١٤٢( 

والكارييب ومعهد شيلي للطب اإلجنايب وكلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية وجامعة شيلي وبرنامج تطوير 
 .املرأة وبرنامج تطوير املرأة الريفية
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ــة       ــة اإلصــالح الصــحي مبثاب ــذا جيــب أن تكــون عملي ــوير    “وهل ــدخل والتط ــد الت ــة وتأكي محاي
 .”االستراتيجي لكل العناصر املتعلقة باجلنس

وفيما يتعلق مبسـألة اإلجهـاض، ال تعتـرب احلكومـة نفسـها مسـؤولة عـن معاقبـة الفـرد                      - ٢٨٥
ذاته، كما ال توجد حىت اآلن ظروف مهيأة لطرح هذه املسألة يف مناقشة عامة وال حـىت فيمـا                

ــق باإلجهــاض العالجــي  ــذي كــان موجــوداً يف شــيلي حــىت عــام    يتعل ــه  ١٩٨٩، ال ــد ألغت ، وق
وقد أثر يف الرأي العام املقاومة املسـتميتة لتحليـل تلـك الظـاهرة الـيت تـؤثر               . احلكومة العسكرية 

ــة       علــى عشــرات اآلالف مــن النســاء مــن جانــب وســائل اإلعــالم احملافظــة والقطاعــات الديني
حـزاب السياسـية الـيت تشـترك يف املواقـف سـابقة             املعترضة علـى اإلشـارة هلـذا الواقـع، ومـن األ           

 .الذكر، وكان لتلك الظاهرة تأثري كبري على الرأي العام على مدى العقود الثالثة األخرية
كذلك أبدت جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة قلقهـا ألن املـرأة ال تسـتطيع إجـراء                    - ٢٨٦

تتطلب تلـك العمليـات إذن الـزوج جبانـب          و. عمليات التعقيم إال يف املؤسسات العامة للصحة      
ومـن اجلـدير بالـذكر أنـه يف تلـك احلـاالت عـادة مـا                 . أن يكون لـديها أربعـة أبنـاء علـى األقـل           

ويكمـن  . تطلب النساء البالغات إجـراء عمليـات التعقـيم سـواء يف مؤسسـات عامـة أو خاصـة                  
ــاء، ولكــن يف الفــرق يف أن األوىل تتطلــب موافقــة الــزوج وشــرط أن يكــون للمــرأة أربعــ    ة أبن

 .العيادات اخلاصة يكفي موافقة الطبيب املعاجل
، ومن خـالل قـرار تنظيمـي أصـدرته وزارة الصـحة، مت تطبيـق الئحـة                  ٢٠٠٠يف عام    - ٢٨٧

حبـق املـرأة البالغـة يف    ويعرف هذا القانون اجلديـد   . جديدة للتعقيم االختياري للنساء والرجال    
ويف حالة كـون    . ن تطلب موافقة أي فرد ويؤكد عليه      اختاذ قرار اخلضوع لعملية تعقيم دو     

املرأة فاقدة األهلية الختاذ القرارات بسبب مـرض عقلـي، جيـب أن يـتم فحـص احلالـة أوالً مـن             
ِقَبــل اللجنــة الوطنيــة حلمايــة حقــوق األفــراد ذوي األمــراض العقليــة، الــيت مت إنشــاؤها يف عــام    

٢٠٠٠. 
لتمييـز ضـد املـرأة علـى التقريـر األخـري، طلبـت              وضمن مالحظات جلنة القضاء على ا      - ٢٨٨

بيانات حول انتشار التدخني بني النساء يف مجيع الفئات العمرية وعن انتشار تعـاطي الكحـول                
 .وغريه من املؤثرات العقلية

 حـول التسـمم بـالنيكوتني بـني النسـاء أن            )١٤٣(أوضحت دراسة ملنظمة الصحة العامليـة      - ٢٨٩
 يف املائـة ونسـبة الرجـال    ٢٥ عاماً يف شـيلي وصـلت إىل    ١٥ألكرب من   نسبة النساء املدخنات ا   

 . يف املائة٣٨ عاماً ١٥املدخنني األكرب من 
__________ 

 .١٩٩٦طوارئ الصحة العامة عاملياً : منظمة الصحة العاملية، وباء التبغ: املصدر  )١٤٣( 
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وفقاً لدراسات اجمللس الوطين للسـرطان حـول التسـمم بـالنيكوتني، أوضـحت أنـه يف             - ٢٩٠
نمـا اسـتقر    وبي.  يف املائـة   ٢٥السنوات األخرية ازدادت حاالت سرطان الرئة بني النساء بنسـبة           

عدد الوفيات من الرجـال بسـبب هـذا املـرض عنـد معـدل ثابـت أو تنـاقص، خـالل السـنوات                        
العشر األخرية يف البلد، تزايد معدل الوفيـات مـن النسـاء بسـبب سـرطان الرئـة، وجتـاوز عـدد                      

وبالنسـبة للنسـاء    . الوفيات بسـبب سـرطان الثـدي، ويرجـع هـذا إىل العـدد الكـبري للمـدخنات                 
 والـاليت مت تشـخيص املـرض عنـدهن     ١٩٨٠ و١٩٧٠ التـدخني خـالل الفتـرة بـني          الاليت بدأن 

 عامــاً، جنــد أن االســتهالك العــايل للتبــغ واملناعــة الضــعيفة، مهــا الظــروف   ٣٠وهــن أكــرب مــن 
 .الفسيولوجية اليت هتيئ ظهور وانتشار األمراض السرطانية

معيشـة النسـاء األكـرب مـن        قام اجمللس الوطين للسرطان بدراسة للتعرف على مسـتوى           - ٢٩١
.  عاماً من أجل حتديد نسب الوفيات اليت تتعرض هلا النساء بسبب اإلصابة بسـرطان الرئـة   ٢٠

ــرض أن  ــة      ٥ويفت ــر قابلي ــدخنات عرضــة لإلصــابة بالســرطان وأن النســاء أكث ــة مــن امل  يف املائ
ت األوىل بعـد    لإلصابة بسرطان الرئة من الرجال، وهلذا فمن األفضل معاجلة املـرض يف السـنوا             

وقـام اجمللـس الـوطين للسـرطان        .  عامـاً  ٥٠التشخيص، وبصـفة خاصـة يف األفـراد األصـغر مـن             
 . عاماً، هبدف تقليل تفشي املرض٣٠أيضاً بإطالق محلة موجهة للنساء األقل من 

، املوجـه إىل مجيـع املنـتفعني        ”الصـحة بـدون تـدخني     “برنـامج   وضعت وزارة الصحة     - ٢٩٢
ومـن ضـمن أهـداف    . صندوق الوطين للصحة ومن اخلدمات الصحية يف البلد       واملنتفعات من ال  

ــة للوقايــة مــن املــرض، والعــالج      ــامج اإلســهام يف تشــكيل سياســات وبــرامج إعالمي هــذا الربن
وقامت وزارة الصـحة بـدور إجيـايب    . والتأهيل يف حاالت استهالك الكحول والتبغ واملخدرات  

 .ارات ومنظمات أخرى هتتم بتلك املسألةيف اإلشراف واملساعدة والتنسيق مع وز
 حول تعاطي املخدرات أن نسبة تعاطي املخـدرات احملرمـة بـني             )١٤٤(أوضحت دراسة    - ٢٩٣

 يف املائـة    ٠,٤٨ يف املائـة لعجينـة الكوكـايني،         ٠,٢١ يف املائة للمارجيوانـا، و     ٢,٩٢النساء هي   
وكانـت تلـك النسـب يف       . مـة  يف املائة لألصناف األخـرى للمخـدرات احملر        ٣,١٦لكوكايني و 

.  يف املائــة علــى التــوايل ١٠,٠٩ يف املائــة و٢,٦٥ يف املائــة و١,٢٩ يف املائــة و٩,٠٩الرجــال 
ويتضح من البيانات أن نسبة تعاطي النساء للمخدرات تتزايد تـدرجيياً وتصـاعدياً مـن عـام إىل                

 عامـاً   ١٩ إىل   ١٥ن  واملراهقـون الـذكور مـن سـ       . عام، باستثناء حالة إدمان عجينة الكوكـايني      
من املستوى االقتصادي االجتماعي املرتفع هم أكثر الفئات عرضة لتعاطي املخدرات، وذلـك              

__________ 
الدراسات السيكولوجية اليت قامت هبا اجلامعة الكاثوليكية يف شيلي لتقدميها للمجلس : املصدر )١٤٤( 

 ).٢٠٠١البحث الوطين الرابع حول استهالك املخدرات يف شيلي (الوطين للسرطان، 
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 الــيت قــام هبــا اجمللــس الــوطين ملكافحــة املخــدرات بــني شــباب  )١٤٥(وفقــاً ملــا تضــمنته اإلحصــائية
 .٢٠٠٢سنتياغو عام 

عليها هبدف إقامة نشـاط  سياسة وطنية ملنع املخدرات والسيطرة وضعت احلكومة    - ٢٩٤
 ومترابط ومركّز وطويل األمد يسـاعد يف احلـد مـن االسـتعمال غـري القـانوين                  منتظم ومتكامل 

للمخدرات وتقليل اإلقبال عليها، وهتدف تلك السياسة إىل مراقبة عـرض املخـدرات والقضـاء     
ة املـدمنني   هـذا باإلضـافة إىل معاجلـ      . على االجتار باملخـدرات أو تقليصـه إىل أقصـى حـد ممكـن             

وتأهيلـــهم هبـــدف املســـامهة يف رفـــع مســـتوى املعيشـــة علـــى الصـــعيد الفـــردي واألســـري         
 .واالجتماعي

تستهدف السياسات، على وجه اخلصوص، منع االستهالك غري القانوين، واحلـد مـن              - ٢٩٥
. عــرض املخــدرات، والقضــاء علــى هتريــب املخــدرات املمنوعــة، ومعاجلــة املــدمنني وتأهيلــهم  

ــة واملتخصصــة     ولتطــوير ت ــذكورة، ووضــع اخلطــط العام ــك السياســات امل ــع  . ل ــاق من ويف نط
ــندوق وطـــين لتمويـــل     ــاء صـ ــارة إىل إنشـ ــدر اإلشـ ــدرات جتـ ــانوين للمخـ ــتهالك غـــري القـ االسـ
املشروعات العامة الوقائية، وخطـة التنميـة املتكاملـة لألفـراد واألسـرة واجملتمـع، وخطـة لتوعيـة           

د املعلومــات؛ وملعاجلــة املــدمنني وتأهيلــهم، ضــمن أمــور  الــرأي العــام، وخطــة تطــوير نظــام قيــ 
أخــرى، وخطــة لتــدريب وتأهيــل األفــراد علــى طــرق املعاجلــة، جبانــب خطــة أخــرى ملشــاركة  
 .اجملتمع يف العالج والتأهيل، وخطة لالهتمام مبدمين املخدرات يف السجون ويف أماكن العمل

 مشـروعاً للوقايـة العامـة يف        ٥٨ إقامـة    وفيما يتعلق مبسـألة منـع تعـاطي املخـدرات، مت           - ٢٩٦
وهتدف تلك املشروعات إىل تأهيل املـرأة يف القطاعـات الشـعبية كمرشـدات              . مجيع أحناء البلد  

ومن نـواحي التقـدم األخـرى تنفيـذ بـرامج وقائيـة وسياسـات عامـة موجهـة للتصـدي                     . للوقاية
 كـبرية مـن مروجـي       لظاهرة هتريب املخدرات، حيث أظهرت العديد مـن الدراسـات أن نسـبة            

 .)١٤٦ِ(املخدرات هن من النساء
باإلضافة إىل ذلك، وضع اجمللس الوطين ملكافحة املخدرات خطوطاً توجيهية جديـدة             - ٢٩٧

يف جمال املرأة، ويف جمال املعاجلة والتأهيل، ومت عقد اتفاقية مـع الشـرطة الشـيلية سـيتم مبوجبـها         
ومن جهـة أخـرى سـيتم فـتح     . ت داخل السجنإنشاء ثالث مجعيات عالجية للنساء املسجونا 

ويتطلـب هـذا الربنـامج جمهـودات     . خط عمـل خمصـص ملعاجلـة تعـاطي املخـدرات عنـد النسـاء          
__________ 

 عاماً خالل شهر ٢٤ و١٥ رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بني ٨٠٠أجريت تلك الدراسة على  )١٤٥( 
 .٢٠٠٢ سبتمرب عام

اجمللس الوطين ملكافحة “استقصاء تقرييب : ”املرأة يف القطاعات الشعبية واالجتار باملخدرات“ )١٤٦ِ( 
 .٢٠٠١املخدرات، 
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وأخـرياً جيـري حاليـاً تطـوير خطـط      . فردية مع املرأة، وجمهوداً آخـر خاصـاً بـاملرأة مـع أوالدهـا            
حيث إن نسـبة النسـاء املتـأثرات        استقصائية للتعمق يف دراسة عالقة املرأة باالجتار باملخدرات،         

 .بتلك اجلرمية عالية
 
 
 

 املشاركة يف الرياضة واألنشطة البدنية
 الـيت هتـتم   )١٤٧(فيما يتعلـق بالرياضـة واألنشـطة البدنيـة، يوجـد العديـد مـن املؤسسـات                - ٢٩٨

بالرياضة حىت وإن مل تكن ضمن أهدافها الرئيسـية، فقـد هتـتم هبـا مـن خـالل ختصـيص مـوارد                       
وعات املرشــحة كوســيلة للمســامهة يف رفــع مســتوى املعيشــة ومســاعدة املؤسســة علــى  للمشــر

 .حتقيق أهدافها
ــد للرياضــة عــام     - ٢٩٩ ، كانــت اإلدارة العامــة للرياضــة  ٢٠٠١قبــل صــدور القــانون اجلدي

وكانــت تعمــل مبوجــب . والترفيــه هــي اجلهــة املســؤولة عــن تشــجيع وتنميــة الرياضــة يف البلــد 
وكانـت عالقتـها بعـامل الرياضـة        .  كـإدارة مركزيـة تابعـة لـوزارة الـدفاع          ١٩٢٧٦القانون رقم   

 .تقتصر على تقدمي املشروعات للهيئات اإلقليمية التابعة هلا
ــادة املشــاركة النســائية     - ٣٠٠ ــذلت جهــود كــبرية لزي وكانــت . خــالل عقــد التســعينات، ُب

جـه للمنـاطق األكثـر فقـراً يف         البداية عندما حقق برنامج التدريبات الرياضـية لربـات األسـر املو           
يف تلـك الفتـرة كانـت جتـري مشـاركة           . سنتياغو أوالً مث على مستوى البلد كلها جناحـاً كـبرياً          

أو األنشط البدنية حتت رعايـة بـرامج خمصصـة مقدمـة مـن اإلدارة املركزيـة       /املرأة يف الرياضة و  
نظمـة إىل اهليئـات اإلقليميـة    إىل اجملتمع أو عن طريق تقدمي املشروعات من جانب اجملموعات امل 

 .التابعة هلا
وينطوي هذا الربنامج علـى تـوفري       ” مساعدة املرأة العاملة  “وأيضاً مت البدء يف برنامج       - ٣٠١

ومت تنفيـذ هـذا   . أنشطة بدنية وترفيهية ألبناء وبنات النساء العامالت خالل فترة العمل اليـومي    
 .درسية والبعثات الدراسيةالنشاط مبشاركة اجمللس الوطين للمساعدات امل

__________ 
 .صندوق التضامن واالستثمار االجتماعي، واجمللس الوطين ملكافحة املخدرات، والبلديات، اخل  )١٤٧( 
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ــات األســر يف االنتشــار       - ٣٠٢ ــدريبات الرياضــية لرب ــامج الت ــدأ برن ــة التســعينات، ب ويف هناي
وقـد سـاعد هـذا األوسـاط الرياضـية يف شـيلي علـى               . باشتراك عدد كـبري مـن النسـاء البالغـات         

 .تنفيذ برنامج االهتمام بالبالغني اجلاري حالياً
ضح االهتمام الكبري بـاجملتمع الرياضـي يف البلـد مـن خـالل إقامـة                خالل هذا العقد، و    - ٣٠٣

وعلــى الصــعيد الــوطين، تقــام املســابقات الرياضــية      . املســابقات الرياضــية الوطنيــة والدوليــة   
ــيم العــايل   ــاك أحــداث   . املدرســية واملســابقات الرياضــية يف التعل ــدويل فهن أمــا علــى الصــعيد ال

أمريكا اجلنوبية، واملسابقات علـى الصـعيد الثنـائي الـيت           رياضية مثل املسابقات اخلاصة بطالب      
ويف كلتــا احلــالتني، تتســاوى املشــاركة النســائية مــع املشــاركة      . جتــري مــع الــدول اجملــاورة   

 .الرجالية
، ومت ٢٠٠١ ينــاير عــام ٢٢ املتعلــق بالرياضــة يف ١٩,٧١٢رقــم صــدر القــانون  - ٣٠٤

وتعترب تلك املنظمة امتـداداً لـإلدارة الوطنيـة         . لي يف شي  إنشاء املعهد الوطين للرياضة والرعاية    
إدارة عامــة وظيفيــة ال مركزيــة ذات شخصــية “وهــي . للرياضــة والترفيــه حيــث حلــت حملــها 

ومهمة املعهد الوطين للرياضة هـي تسـهيل ممارسـة األنشـطة البدنيـة              . ”اعتبارية واستقالل ذايت  
ومن ضـمن مسـؤولياته اقتـراح       . السكانوالرياضية والبدنية لإلسهام يف حتسني مستوى معيشة        

السياسات الوطنية يف جمال الرياضة ونشر الثقافة الرياضية وختصيص موارد لتلك املسـألة، هـذا               
 .باإلضافة ملهام أخرى كثرية

ــة باعتبارهــا     - ٣٠٥ ــة والرياضــية املعّرف ــة لألنشــطة البدني النطــاق “ويف إطــار السياســة الوطني
يعتـرب مـن أهـم      ” ود الدولـة حنومهـا للنـهوض بالعمـل الرياضـي          واألفق اللذين جيـب توجيـه جهـ       

وهو مبدأ يهـدف بصـفة خاصـة إلنشـاء وتنسـيق برنـامج مـنظم             ” املساواة يف الفرص  “مبادئها  
 .لتعدد الفرص هبدف املمارسة الدائمة واملستمرة لألنشطة البدنية والرياضية

برنـامج  :  من خالل الـربامج التاليـة      قام املعهد الوطين للرياضة بتطوير أنشطته الرياضية       - ٣٠٦
رياضي تربوي موجـه لألطفـال وطـالب املـدارس، يهـتم بصـفة تفضـيلية باألسـر األكثـر فقـراً،                   
وبرنامج رياضي ترفيهـي موجـه ملختلـف األعمـار للسـكان الـواقعني يف دائـرة الفقـر، وبرنـامج                     

وجـــه لتـــدعيم املنافســـة املوجـــه خصيصـــاً لألطفـــال والشـــباب، وبرنـــامج ذو مســـتوى عـــاٍل م
اجلامعات املختلفـة واللجنـة األوليمبيـة يف شـيلي، مـن أجـل تكـوين عناصـر منافسـة متفوقـة يف                     

 .خمتلف األلعاب الرياضية
ويذكر من ضمن الربامج املوجهة جلميع فئات الشـعب واملتعلقـة بالرياضـة واألنشـطة              - ٣٠٧

الرياضــة التربويــة جنــد أن نســبة ففــي . البدنيــة، اجلهــود املبذولــة إلدمــاج املــرأة يف تلــك الــربامج
 بلغـت نسـبة النسـاء الفـائزات         ٢٠٠٢االشتراك النسائي يف الرياضة املدرسية عاليـة، ففـي عـام            
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ــاء  . )١٤٨( يف املائـــة٤٧,١يف التصـــفيات النهائيـــة  ويف الرياضـــة الترفيهيـــة، وصـــلت نســـبة النسـ
. ع الـربامج الرياضـية للبـالغني       وهي أعلـى نسـبة يف مجيـ        )١٤٩( يف املائة  ٤٨املنتفعات هبذا الربنامج    

 يف  ٥٠ويف جمال املنافسة الرياضية، وصلت نسـبة الطفـالت املشـتركات يف األلعـاب املدرسـية                 
 يف  ٢٧,١ولكن متوسط نسـبة مشـاركة النسـاء يف مجيـع األنشـطة الرياضـية ال تتجـاوز                   . املائة
اركة للنسـاء والطفـالت،     ويف جمال الرياضة من املستوى العـايل، جنـد أقـل نسـبة مشـ              . )١٥٠(املائة

ولكــن ال تــزال هنــاك اســتراتيجيات قصــرية ومتوســطة وطويلــة األجــل حتــت التطــوير لتشــجيع 
 .املشاركة النسائية

توضح األرقام املذكورة أعاله، أنه مـع هنايـة التعلـيم األساسـي، تعـد ممارسـة الرياضـة                    - ٣٠٨
ارسـة الرياضـة وتعـود لتنضـم إليهـا       متساوية نسـبياً بـني الرجـل واملـرأة، هـذا ألن املـرأة تتـرك مم                

عندما تصل ملرحلة البلوغ، وهبذا الوضوح، يسـتطيع املعهـد الـوطين للرياضـة توجيـه سياسـات                  
خاصة لتهيئة الظروف الضرورية املالئمة لتمكني النساء من ممارسـة الرياضـة واألنشـطة البدنيـة      

 .يف فترة املراهقة
 )١٦املادة (الزواج والعالقات األسرية  - ٦

قامت إدارة السـجل املـدين وحتقيـق الشخصـية بوضـع وتوزيـع سلسـلة مـن البطاقـات                     - ٣٠٩
 هبدف تشجيع اإلبـالغ واالنتشـار جملموعـة مـن احلقـوق، خاصـة        ١٩٩٩االستقصائية منذ عام    

وتعــاجل تلــك البطاقــات املســائل املتعلقــة باملشــورة واإلجــراءات       . يف جمــال احلقــوق األســرية  
ة باملرأة، وتعترب هذه البطاقات وسيلة جيـدة للحصـول علـى معلومـات عـن                 اخلاص )١٥١(القانونية
تـاريخ املـيالد والوفـاة والـزواج واألنظمـة          : (والبيانات املدونة يف تلك البطاقـات هـي       . السكان

الوراثية والنسـب وسـجل السـيارات أو املركبـات التجاريـة وسـجل اجلنايـات السـابقة وجـواز                    
 .)سفر جديد وبطاقة هوية جديدة

__________ 
 .٢٠٠٢إحصائية املعهد الوطين للرياضة،  )١٤٨( 
 .املرجع نفسه  )١٤٩( 
 .املرجع نفسه )١٥٠( 
 ٤٣,٣، وفقاً لإلحصاءات، بلغت نسبة القضايا يف احملاكم بسبب املشاكل األسرية ١٩٩٦يف عام  )١٥١( 

 ٦٣ كان ١٩٩٨ يف املائة ويف عام ١٤,٥ يف املائة، والقضايا اجلنائية ٢٤,٦يف املائة، وبسبب مشاكل العمل 
 قضية بسبب ٧٣,٥٥٩ويف نفس العام كان هناك . ية يتصل بطلب نفقة املعيشةيف املائة من القضايا املدن

 . يف املائة من ضحايا اجلرائم اجلنسية هم من النساء٩٠وأخرياً يقدر أن . العنف األسري
 .٢٠٠٢اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة . دليل نوعية االهتمام منظور اجلنس: املصدر 
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وفيما يتعلق بالتقدم التشريعي يف مسألة الزواج والعالقـات األسـرية؛ يرجـى الرجـوع                - ٣١٠
 :وإن كان ينبغي التذكري بالتايل ألمهيته” باملساواة أمام القانون“إىل القسم اخلاص 

مشروع القانون الذي يعدل قانون الزواج املدين ويوافق علـى الطـالق يف حالـة طلبـه                  - ٣١١
ملرأة معاً ومينح تعويضاً اقتصادياً للطـرف الـذي يتحمـل باختيـاره رعايـة األطفـال                 من الرجل وا  

 .واألعمال املنـزلية
ــم   - ٣١٢ ــانون النســب رق ــذ يف تشــرين األول  ١٩,٥٨٥ق ــز التنفي ــذي دخــل حي ــوبر / ال أكت

، وينص هذا القـانون علـى املسـاواة بـني األبنـاء الشـرعيني وغـري الشـرعيني وميـنح هـذا                       ١٩٩٩
ويتـيح القـانون حريـة    . الفئة األخرية نفس احلقوق الغذائيـة والوراثيـة والتمثيـل القـانوين        القانون  

 .التحقق من األبوة، وهلذا مسح القانون بكل أنواع االختبارات مبا فيها االختبارات البيولوجية
، ُنشـــر يف اجلريـــدة الرمسيـــة القـــانون رقـــم ٢٠٠١ينـــاير عـــام / كـــانون الثـــاين١٨يف  - ٢١٣

ويهـدف هـذا القـانون      . لذي ينظم حق رؤية األبناء اخلاضعني لرعاية أحد الوالدين         ا ١٩,٧١١
ــائهم الــذين          ــع أبن ــة مباشــرة وشخصــية م ــة عالق ــى حــق األم أو األب يف إقام ــد عل إىل التأكي

 .يتعرضون ملثل هذا املوقف
 ويشـكل . مشروع قانون يستبدل نظام امللكية املشتركة بنظام خمتلـف إلدارة األمـوال            - ٣١٤

هذا املشروع تعـديالت هامـة وجذريـة للنظـام التقليـدي يف الـزواج، إذا يسـتبدل نظـام امللكيـة                  
 .املشتركة بآخر يساوى بني الزوج والزوجة يف إدارة األموال

 )١٩توصية جلنة األمم املتحدة رقم . ٦املادة  (قمع العنف ضد النساء - ٧
 العنف املنـزيل والعائلي •

، )١٥٢( أول دراســة حــول انتشــار العنــف العــائلي    ١٩٩٣ عــام أجريــت يف شــيلي يف  - ٣١٥
 يف املائـة مـن النسـاء املتزوجـات أو النسـاء املعايشـات يتعرضـن                 ٢٦,٢كشفت عن أن حـوايل      

 يف املائـة مـن تلـك       ٣٣,٥للعنف البـدين خـالل عالقتـهن بـأزواجهن أو رفقـائهن، بينمـا تعـاين                 
ــرأة بدراســة    قامــت اإل٢٠٠١ويف عــام . النســاء مــن العنــف النفســي   ــة لشــؤون امل دارة الوطني

 يف املائة مـن النسـاء املتزوجـات حاليـاً      ٥٠,٣ حول انتشار العنف، أسفرت عن أن        )١٥٣(جديدة
أو يف السابق أو املعايشات املقيمات يف إقليم العاصمة يتعرضن للعنف مـن أزواجهـن مبختلـف                 

 يف املائـة مـن العنـف البـدين     ٣٤ يف املائة من العنـف النفسـي بينمـا تعـاين           ١٦,٣فتعاين  . صوره
__________ 

 .١٩٩٣سنتياغو ) دراسة حول انتشار العنف العائلي(ملرأة اإلدارة الوطنية لشؤون ا )١٥٢( 
 ويف هذه ٢٠٠١سنتياغو ) كشف وحتليل انتشار العنف العائلي(اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة  )١٥٣( 

 .الدراسة مت استخدام الربوتوكول األساسي ملنظمة الصحة العاملية
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وأكثـر مظـاهر العنـف انتشـاراً     .  يف املائة يتعرضن للعنـف اجلنسـي      ١٤,٩أو اجلنسي، وفيهن    /و
وتشــري الدراســة إىل االنتشــار الواســع للعنــف الــذي  . جتــاه املــرأة هــو بالتحديــد العنــف املنـــزيل 

 .النفسية واجلنسية للمرأةميارسه األزواج احلاليون أو السابقون مبا فيه اإلساءة البدنية و
الربنــامج الــوطين ملنــع   بوضــع ١٩٩٢قامــت اإلدارة الوطنيــة لشــؤون املــرأة يف عــام   - ٣١٦

ويف تلــك الفتــرة، مت . وقــد تصــدت الدولــة للمــرة األوىل ملســألة منــع العنــف . العنــف العــائلي
ب؛ وبـدأت الشـرطة   ومت تطوير املعايري األوىل للتدري. إنشاء أول ستة مراكز ملنع العنف العائلي 

وخـالل تلـك الفتـرة، الـيت تقـرب مـن عشـرة أعـوام، قامـت شـيلي مـن                 . يف شيلي بتلك املهمة   
خالل اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بإدماج مسألة العنـف العـائلي كموضـوع مـن موضـوعات                 

هـا  السياسة العامة، مع توضيح األبعاد املختلفة للعنـف العـائلي والتصـدي هلـذه املشـكلة باعتبار              
وكـذلك  . قضية اجتماعية ثقافية، وكذلك دمج املنظور اجلنساين للرعاية كما يف حالـة الوقايـة             

مت البدء يف التشجيع على عمل شـبكات خاصـة بالبلـديات جبهـد مشـترك بـني املؤسسـات  يف                      
كل أحناء البلد، ومهمتها هي تعزيز استخدام املوارد املتاحة حلـل تلـك املشـكلة، معتمـدة علـى                   

 من ممثلني سياسيني ومتخصصني يف التقنيات ومن اجملتمع املدين حول تلـك املشـكلة               إسهامات
 .واحللول املمكنة بغرض القضاء عليها بصورة هنائية

ــام  / آب٢٧يف  - ٣١٧ ــم   ١٩٩٤أغســطس ع ــانون رق ــالعنف  ١٩,٣٢٥ صــدر الق ــق ب  املتعل
 ويـنص هـذا القـانون علـى         .العائلي، بعد مرور أربعة أعوام على مناقشة تلك املسألة يف الربملان          

السـلطة التنفيذيـة تسـعى إىل تعـديل هـذا      والواقـع أن  . اإلبالغ وتوفري آليات احلماية والعقوبة 
باإلضــافة لــذلك جنــد مشــروع القــانون اخلــاص بإنشــاء   . ، بغــرض حتســني تطبيقــه)١٥٤(القــانون

ليـة للنـواحي    حماكم األسـرة، املعـروض علـى الربملـان حاليـاً، ويضـم هـذا املشـروع مبـادئ تعدي                   
اإلجرائية لقانون العنف العائلي ويوضح الوالية القضـائية بـني حمـاكم األحـوال املدنيـة وحمـاكم                  

 .األسرة اجلديدة
، صدقت شيلي على اتفاقية البلـدان األمريكيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة           ١٩٩٦يف عام    - ٣١٨

 .)١٥٥()بيليم دوبارا(واملعاقبة عليه واستئصاله، وذلك يف اتفاقية 
االجتاهــات التقنيــة احلديثــة لالهتمــام بإســاءة معاملــة  “، أصــبحت ١٩٩٨مــن عــام  - ٣١٩

ــائلي  ــال والعنــف الع ــة      )١٥٦(”األطف ــدأت أنشــطة خمتلف ــة، وب ــة بصــفة رمسي ــة الدول  حتــت رعاي
__________ 

 .انظر املساواة أمام القانون )١٥٤( 
، مت نشر تلك االتفاقية يف اجلريدة الرمسية ١٩٩٤لدان األمريكية، بيليم دوبارا، الربازيل، منظمة الب )١٥٥( 

 .وقد سرى العمل هبذه االتفاقية يف شيلي اعتباراً من هذا العام. ١٩٩٨لشيلي يف 
 .١٩٩٨وزارة الصحة  )١٥٦( 
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للحماية واملنع يف مراكز الصحة العقلية األسرية، وملنعـه والكشـف عنـه يف بـرامج صـحة املـرأة                 
دليل كشف وعالج املعاملة اجلسـدية السـيئة       “ويف نفس العام مت وضع      . وبرنامج صحة الطفل  

 )١٥٧(”والعنف اجلنسي ضد األطفال واملراهقني يف خدمات الطوارئ
، مت التصــــديق علــــى إصــــالح القــــانون اجلنــــائي املتعلــــق بــــاجلرائم ١٩٩٩يف عــــام  - ٣٢٠

ــك املســألة،     )١٥٨(اجلنســية ــديل إســهاماً يف حتــديث تل ــذا التع ــد ه ــني  ، ويع وخصوصــاً العنــف ب
 إلدارة الطــب ٧١٠وابتــداًء مــن إصــدار هــذا القــانون، ومــن خــالل القــرار رقــم         . األزواج

الشــرعي، ومت جتهيــز تلــك اإلدارة، بــل ومجيــع خــدمات الصــحة، يف املستشــفيات والعيــادات    
ــة         ــدمي االستشــارات الطبي ــن أجــل تق ــة، م ــت خاصــة أو عام واملؤسســات املشــاهبة ســواء كان

وابتـداء  . لطبية واالختبارات البيولوجية اليت تؤدي ملعرفة وحتديـد هويـة اجملـرمني           والفحوصات ا 
مــن هــذا العــام، قامــت وزارة الصــحة بتعزيــز جهودهــا لزيــادة قــدرة ونوعيــة الرعايــة املقدمــة     
ــع         ــات م ــة واتفاقي ــدة لرعاي ــايري وبروتوكــوالت جدي ــن خــالل مع ــف اجلنســي م لضــحايا العن

 .الوزارات العمومية
دليــل تطبيــق قــانون “، أصــدرت اإلدارة الوطنيــة لشــؤون املــرأة  ٢٠٠١ل عــام خــال - ٣٢١

ومـن جانـب آخـر، مت       . وهو موجه بصفة خاصة للقضاة واملـوظفني القـانونيني        ”العنف العائلي 
تــدريب عــدد كــبري مــن املــوظفني واملوظفــات يف القطــاع العــام، بصــفة أساســية يف قطاعــات    

) وبصـفة خاصـة شـرطة شـيلي      (مجيع البلديات والشـرطة     التعليم والصحة والسلطة القضائية يف      
يف مراحلـــه األوليـــة (فيمـــا يتعلـــق مبســـألة العنـــف العـــائلي، وبصـــفة أساســـية يف حماولـــة منعـــه 

 ألـف موظـف     ٢٤ وصـلت التغطيـة إىل       ١٩٩٩ إىل عام    ١٩٩١ويف الفترة بني عام     ). والثانوية
 .وموظفة مت تدريبهم

 جمال منع العنف العائلي
 هتــدف ملنــع قامــت عــدة محــالت يف وســائل اإلعــالم ل الســنوات األخــرية، يف خــال - ٣٢٢

يف عــام ” حقــوق املــرأة، املــرأة املواطنــة“ومــن تلــك احلمــالت تــربز محلــة . )١٥٩(العنـف العــائلي 
” يعـاملين زوجـي معاملـة سـيئة، مـاذا أفعـل؟           “:  وهي تعتمد على توزيع بطاقة إعالمية      ٢٠٠٠

ل قــانون العنــف العــائلي وحــول األمــاكن الــيت تســتطيع  إلعطــاء املــرأة معلومــات مباشــرة حــو 
 .اللجوء إليها ملساعدهتا

__________ 
 .املرجع نفسه )١٥٧( 
 .انظر املساواة أمام القانون  )١٥٨( 
 .ري األمناط االجتماعية الثقافيةأنظر تغ )١٥٩( 
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ال تقــل “، مت تطــوير محلــة منــع العنــف العــائلي بــني األزواج الشــباب ٢٠٠١يف عــام  - ٣٢٣
وهتــدف تلــك احلملــة الــيت تــتم مبســاعدة  ” إنــك اضــطررت إىل اســتعمال العنــف مــع زوجــك 

 األزواج الشباب وجعل عالقتهم مرتكزة علـى االحتـرام          اجملتمع املدين إىل تشجيع التعايش بني     
وتتعلـق تلـك االسـتراتيجية بتوعيـة اجملتمـع بتلـك املشـكلة وإحـداث تغـيري ثقـايف            . وعدم العنف 

وعملـت تلـك    . يسعى إىل الوصول إىل ثقافة سالم معتمدة على االحترام واملساواة يف احلقـوق            
ــة يف نطــاقني يف آن واحــد، األول موجــه ل  ــاين عــرب وســائل اإلعــالم   احلمل ــة، والث ــة الوطني لتعبئ

ــة  ــة    (املختلفـ ــديو تعليميـ ــرطة فيـ ــة وأشـ ــو وإعالنـــات تليفزيونيـ ــائل يف الراديـ ــقات، ورسـ امللصـ
 ).وبطاقات
 إعــداد مــدربني   ٢٠٠١ و٢٠٠٠ويف اجتــاه منــع العنــف العــائلي، مت خــالل عــامي       - ٣٢٤

نفيذ مشروع التـدخل التـوجيهي حلـل       ومدربات يف مجيع أقاليم البلد لالستمرار يف التوسع يف ت         
 .الصراعات اجلنسانية، يتضمن وضع مناذج للتعليم األساسي واملتوسط

ــة لشــؤون املــرأة عــام      - ٣٢٥ ــة مــع اإلدارة الوطني عقــد اجمللــس الــوطين لــدور احلضــانة اتفاقي
هتدف إىل تدعيم العمل التوجيهي لألطفـال قبـل سـن الدراسـة وعـائالهتم للمسـاعدة                  . ١٩٩٩

النمو والتطور يف بيئة تسودها الصـحة       “إقامة عالقات سليمة من خالل تنفيذ مشروع        على  
ــة ــد ١٣يف دور احلضــانة يف ” العاطفي ــني عــامي  .  إقليمــاً بالبل ــدريب ٢٠٠١ و١٩٩٩وب  مت ت

 أسـرة منتفعـة،     ٥,٣٣٥ من دور احلضـانة، ومت تـوفري تغطيـة ملـا جمموعـه               ١٠١ معلماً يف    ٨٥٠
 .ضمن اخلطط اخلاصة باجمللس الوطين لدور احلضانةومت وضع خطة هذا املشروع 

وكاستراتيجية للمنع والتعليم، يعد دمـج العنـف العـائلي يف منـاهج التـدريب لتكـوين                  - ٣٢٦
للقضـاة واملـوظفني علـى      (ويف هـذا اجملـال، تـربز األكادمييـة القضـائية            . املتخصصني تقـدماً هامـاً    

امعـات الـيت أدخلـت هـذا املوضـوع يف           وبعـض اجل  ) بكـل درجاهتـا   (وشـرطة شـيلي     ) حد سواء 
باإلضــافة إىل ذلــك، مت إدخــال . براجمهــا وفروعهــا أو ضــمن بــرامج معينــة يف الدراســات العليــا

ويشمل ذلك الرد على أسئلة الطـالب الكـثرية         . تلك املسألة جزئياً وبطرق متعددة يف املدارس      
 خالل إجـراء مقـابالت مـع        حول تلك املسألة يف املكتبات ومراكز االطالع على املراجع ومن         

 .خرباء متخصصني
، اشــتركت اإلدارة الوطنيــة لشــؤون املــرأة ووكــاالت ٢٠٠٣ و٢٠٠٢خــالل عــامي  - ٣٢٧

وقامـت اإلدارة   . هيئات منع العنف العـائلي    األمم املتحدة وممثلو اجملتمع املدين يف تطوير عمل         
يع األنشطة يف جمـال التعلـيم ويف        الوطنية لشؤون املرأة بتنسيق تلك املبادرة اليت هتدف إىل تشج         

جمــال الصــحة هبــدف حتقيــق تعــايش دميــوقراطي يرتكــز علــى حمــور تطبيــق املســاواة واالحتــرام   
 .املتبادل واستخدام احلوار كمنهجية حلل اخلالقات
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قامت وزارة العدل بتطـوير سياسـة منـع إسـاءة معاملـة الطفـل، وبتأكيـد شـديد علـى                      - ٣٢٨
ومت يف عـام    . ن ضمن مهـام قسـم رعايـة القصـر التـابع لـوزارة العـدل               وم. العنف املوجه للطفلة  

ومت تكليف تلك اللجنة    . )١٦٠(إنشاء جلنة متعددة القطاعات ملنع إساءة معاملة الطفل        ١٩٩٥
بوضع سياسات وتوصيات وتنسيق األنشطة يف اجملال العام ملختلف القطاعـات الـيت هلـا عالقـة                 

 – ٢٠٠١ خطـة ملنـع إسـاءة معاملـة الطفـل يف شـيلي        وأسـفر ذلـك عـن تصـميم       . بتلك املسـألة  
ومن ضمن األنشطة اليت حتـددها اخلطـة منـع املعاملـة السـيئة والتشـجيع علـى املعاملـة                    . ٢٠٠٦

أكتـوبر مـن كـل      / تنظم اللجنة يف شهر تشـرين األول       ١٩٩٧ومنذ عام   . احلسنة ألطفال شيلي  
مت تنظيم أربـع منـها حـىت اآلن         ”طفالمن أجل املعاملة احلسنة لأل    “عام محالت وطنية وإقليمية     

 .وهي هتدف إىل تشجيع احترام حقوق الطفولة ومنع إساءة معاملة األطفال
 االهتمام حباالت العنف

قامت اإلدارة الوطنية لشـؤون املـرأة، تلبيـة للـدعوات املتزايـدة الـيت تطلـب باالهتمـام                     - ٣٢٩
راكـز للرعايـة املتكاملـة ومنـع        م“ بإقامـة    ٢٠٠٢ و ٢٠٠١حباالت العنف العـائلي بـني عـامي         

 مركـزاً جديـداً علـى    ٢٣وخالل تلك السـنوات مت إنشـاء       . يف كل أحناء البلد   ” العنف العائلي 
 ١٣املستوى الوطين، وتوسعت تلك املراكز بعد ذلك ووصل عددها على املسـتوى احمللـي إىل           

 .مركزاً
مـن حمـامني وعلمـاء       (تعتمد تلك املراكز يف تشكيلها على فرق متعـددة التخصصـات           - ٣٣٠

ــة املخصصــة واملتعــددة   ) نفســيني وأخصــائيني اجتمــاعيني ومرشــدين  ــوفري الرعاي وهتــدف إىل ت
التخصصــات للنســاء واألطفــال املتــأثرين مــن العنــف العــائلي، وللرجــال الــذين ميارســونه، وإىل 

ــاً إىل عمليــة    . منــع العنــف العــائلي  تقيــيم وختضــع األنشــطة الــيت تقــوم بتــها تلــك املراكــز حالي
 .ومراجعة هبدف إعادة توجيه السياسات يف هذا اجملال

، ومــن خــالل تلــك األنشــطة، مت تأســيس شــبكة مــن  ٢٠٠٢ و٢٠٠١خــالل عــامي  - ٣٣١
 وتقوم بتقدمي مسـاعدات خاصـة مثـل العنايـة حبـاالت العنـف               )١٦١(املؤسسات املهتمة باخلدمات  

__________ 
شكلت هذه اللجنة من ممثلي وزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة املالية ووزارة التخطيط  )١٦٠( 

مثل املؤسسة الوطنية لرعاية (والتعاون ووزارة الصحة واألمانات الوزارية اإلقليمية للعدل واخلدمات التابعة هلا 
واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، وشرطة شيلي وشرطة ) لطب الشرعيالقصر وشرطة شيلي، وإدارة ا

التحريات، وقام باملشاركة أيضاً الشبكات احمللية للدفاع عن األطفال، وانضم إليها مؤخراً مؤسسة الربنامج 
ة التعليمي التابع للحكومة، واجمللس الوطين لدور احلضانة، وصندوق التضامن واالستثمار االجتماعي، ومؤسس

 .األسرة حتت رعاية السيدة األوىل يف شيلي، وصندوق األمم املتحدة للطفولة
مكونة من منظمات منها مراكز رعاية ضحايا العنف اجلنسي، وفرقة اجلرائم اجلنسية وجرائم القصر   )١٦١( 

 .ارة العدلالتابعة لشرطة التحريات، واملؤسسة الوطنية لرعاية القصر، وإدارة الطب الشرعي، التابعتان لوز
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 الكيفيـة، ومـن خـالل عمـل تلـك           وبـنفس . أو االعتداء اجلنسي ضد املـرأة والطفـل والطفلـة         /و
املراكز، مت وضع برنامج للتدريب املستمر ملوظفي املؤسسـات الـيت هلـا عالقـة بتلـك املسـألة يف        

 موظفـــاً ٥ ٠٦٦٧مجيــع أحنــاء البلـــد، فوصــلت تغطيـــة التــدريب خــالل هـــذين العــامني إىل       
 .وموظفة
، وبصـفة   عقليـة شـبكة الصـحة ال    ويف جانب قطاع الصحة، جنـد اهتمامـاً مـن خـالل              - ٣٣٢

وتوجد تلك املراكز يف مخسـة أقـاليم بالبلـد      . أساسية يف املراكز اجملتمعية للصحة العقلية العائلية      
ويعمـــل فيهـــا فـــرق متعـــددة التخصصـــات مكونـــة مـــن علمـــاء وأطبـــاء نفســـيني وأخصـــائيني 

 بسـبب مشـكالت خمتلفـة يف الصـحة          ٢٠٠١وجلأ إىل تلك املراكز خالل عام       . )١٦٢(اجتماعيني
 امـرأة   ٧ ٥٠٣ فرداً، منهم األشخاص الذين جلأو إليهـا بسـبب العنـف وهـم               ٢٨ ٥٩٧عقلية  ال
 . نشاطاً للوقاية٤ ٩٠٤وباإلضافة لذلك مت تنفيذ .  من املعتدين١ ٢٦٩ طفالً و٣ ٠٤٤و

وأيضاً، خالل هذين العامني، مت تطوير العديد من املبادرات اليت قامت هبـا املنظمـات                - ٣٣٣
 احلكومية املوجهة لتحسني وصول اخلـدمات الـيت هتـتم بالضـحايا مـن النسـاء                 االجتماعية وغري 

ويف مبـادرات كـثرية سـواء       . املتأثرات بالعنف املنـزيل واجلنسي وحتسـني نوعيـة تلـك اخلـدمات           
للرعايــة أو للوقايــة عملــت الدولــة باملشــاركة مــع اجملتمــع املــدين علــى وضــع وتنفيــذ سياســتها   

 .وأنشطته وبراجمها
 جتاه النساء الريفياتالعنف 
فيما يتعلق بالعنف الـذي تتعـرض لـه النسـاء يف القطاعـات الريفيـة يف البلـد، أجريـت                      - ٣٣٤

ووفقــاً .  ملعرفــة نسـبة النســاء الـاليت يتعرضــن ملواقــف العنـف حســب مكـان اإلقامــة    )١٦٣(دراسـة 
شــكل مــن  يف املائــة مــن النســاء يتعرضــن ل٤٥,٤لتلــك الدراســة جنــد يف املنــاطق احلضــرية أن  

أمــا العنــف .  يف املائــة٥٠,٤أشــكال العنــف، بينمــا يف املنــاطق الريفيــة ترتفــع هــذه النســبة إىل  
 يف املائـة يف املنـاطق   ١٧,١ يف املائة من النساء يف املناطق احلضـرية و  ١٩,٧النفسي فيتعرض له    
نـاطق الريفيـة    يف املائـة يف امل ٣٣,٣ من النساء يف املناطق احلضـرية و ٢٥,٧الريفية بينما جند أن    

يتعرضن ملواقف العنف البدين أو االعتـداء اجلنسـي أو كـال احلـالتني، ويف هـذه اجملموعـة أيضـاً                     
 .جند العنف النفسي

__________ 
 .يوجد األطباء النفسيون فقط يف املراكز اجملتمعية للصحة العقلية العائلية يف إقليم بالعاصمة  )١٦٢( 
، سنتياغو، )أراوكانيا(اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، كشف وحتليل انتشار العنف العائلي يف إقليم   )١٦٣( 

٢٠٠١. 
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يتضح مما سبق أن النساء يف املناطق الريفية يعـانني مـن العنـف بنسـبة أكـرب مـن نسـاء                       - ٣٣٥
أو /، وأن العنـــف البـــدين واملنـــاطق احلضـــرية وأن العنـــف النفســـي متســـاو يف كلتـــا املنطقـــتني

ــة، وأن عــدداً كــبرياً مــن النســاء الــاليت يتعرضــن       ــاطق الريفي ــر يف املن ــداءات اجلنســية أكث االعت
 .ملواقف العنف يتعرضن أيضاً للعنف النفسي

للتصدي للعنف الذي تعاين منه النساء داخل األسرة يف الريف، مت وضـع اسـتراتيجية                - ٣٣٦
دة والوقاية، وذلك حسب املوارد التأسيسية املتاحة، وتقوم هـذه          إلنشاء شبكات حملية للمساع   

وباإلضـافة  . الشبكات باالستقبال األويل وتقدمي مسـاعدة قانونيـة واجتماعيـة للنسـاء املتـأثرات             
 . إىل ذلك، مت االستعانة بتدريب املوظفني واملوظفات العموميني

 العقوبات اجلنائية والعقوبات األخرى 
ق بالعقوبات اجلنائية، ال يوجد توصيف لألشكال املختلفة للعنف جتاه املـرأة            فيما يتعل  - ٣٣٧

يف تشــريعات شــيلي، ويــتم تطبيــق عقوبــات خاصــة بتقييــد احلريــة يف حالــة تســبب العنــف يف   
وبالنسبة لقانون العنـف العـائلي، علـى الـرغم مـن طابعـه املـدين، فإنـه                  . أضرار خطرية أو عادية   

 يومـاً، وغرامـة وحضـور جلسـات عالجيـة أو بـرامج              ٦٠ل إىل   حيدد عقوبـة السـجن ملـدة تصـ        
 .تعليمية وتنفيذ أعمال لصاحل اجملتمع

ــنعكس، مــن ضــمن       - ٣٣٨ ــذي ي ــائي، وال ــدرجيي لإلصــالح اجلن ــذ الت ــه بالتنفي وينبغــي التنوي
مظاهر أخرى، يف احلماية واملعاملة احلسنة للضحايا واإلجراءات السريعة واملـؤثرة والواضـحة،             

 .بري تعترب كلها يف مصلحة النساء ضحايا االعتداءات اخلطرية واجلنسيةوهي تدا
ــة يف حــاالت العنــف العــائلي، فينظمهــا القــانون رقــم     - ٣٣٩  ١٩ ٣٢٥أمــا الــدعاوى املدني

اخلاص بالعنف العائلي، وهنـاك اآلن مشـروع تعـديل لقـانون العنـف العـائلي ومشـروع قـانون                    
لتني، مت وضع وسائل للحماية وإعـداد الـدعاوى القضـائية           ويف كلتا احلا  . إلنشاء حماكم األسرة  
 .اخلاصة بكل حالة

ــة خاصــة بضــحايا العنــف       - ٣٤٠ ــات، ال توجــد مالجــئ حكومي ــة اإلمكاني بســبب حمدودي
العائلي، وهلذا قامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بإعـداد مالجـئ خاصـة للنسـاء يف البلـد مـن                    

عـائلي، وال تـزال تلـك املالجـئ غـري كافيـة بالنسـبة حلجـم                 خالل مراكز الرعاية ومنع العنف ال     
أو دينيـة مثـل الكنيسـة امليثوديـة     /الطلب وهذه املالجئ تابعة بصفة أساسـية ملنظمـات خاصـة و          

 .أو الكنيسة الكاثوليكية من خالل مؤسسة بيت املسيح
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ــا اآلن يف شــيلي       - ٣٤١ ــق عليه وبصــدد حــاالت غشــيان احملــارم أو هتــك األعــراض، ويطل
االغتصــاب اجلنســي، يــتم تنظــيم املســاعدة يف تلــك احلــاالت مــن خــالل مراكــز الرعايــة ومنــع 

 .العنف العائلي، ووحدة ضحايا وشهود جرائم العنف التابعة لوزارة العدل
 األمن الوطين

أدخلت وزارة الداخليـة ضـمن سياسـتها اخلاصـة بـاألمن الـوطين، الـيت يشـرف عليهـا            - ٣٤٢
مــام بــالعنف العــائلي، ولــيس فقــط بــالعنف اإلجرامــي ضــد األفــراد، قســم بــنفس االســم، االهت

ومت إعادة تعريف تلك الظـاهرة بـالنظر إليهـا مبعـزل عـن صـلتها                . ٢٠٠٢وذلك ابتداء من عام     
باألســرة باعتبارهــا ظــاهرة تــؤثر علــى عــدم االســتقرار الــذي يهــدد املــواطنني، وبشــكل خــاص 

دد الشهود واجملتمـع بكاملـه، باإلضـافة إىل أن هـذه            املواطنات الاليت يعانني من العنف، كما هت      
املســألة تــؤثر بشــكل كــبري يف زيــادة اإلجــرام كمــا هتــدد أمــن العــائالت الــيت يعايشــن العنــف،   
ــار اإلجــرام واملخــدرات والكحــول واالحنــدار       ــذين يعــانون مــن آث وبصــفة خاصــة الشــباب ال

 .التعليمي واحلمل يف فترة املراهقة
أمهية إدماج هـذا النـوع مـن العنـف يف السياسـة العامـة لألمـن الـوطين                  مما سبق تتضح     - ٣٤٣

ومـع هنايـة    . وإدراجها يف مناقشة اللجان اخلاصة باألمن الوطين سواء يف النطاق احمللي أو العـام             
 بلديـة  ١٦ بلدية تقوم بوضـع خطـط عامـة لألمـن، باإلضـافة إىل      ٢٤ كانت هناك  ٢٠٠٢عام  

 .٢٠٠٣ل عام جديدة بدأت خطوات يف هذا السبي
 العنف اجلنسي •

يصعب التحري عن حاالت العنف اجلنسـي، حيـث إن األرقـام الـيت تشـري إليـه تشـري                     - ٣٤٤
فقط إىل احلاالت العامة اليت يتم اإلبالغ عنها من خالل جرمية واستشارة طبية يف أحد مراكـز               

ل حتديـد مـدى     وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الدراسـات الـيت حتـاو           . الصحة التابعة للدولة  
 .جسامة تلك املشكلة يف شيلي

، أوضح البحث الذي قامت به اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة مع قسـم            ١٩٩٢يف عام    - ٣٤٥
الدراسات السوسيولوجية باجلامعة الكاثوليكية يف شيلي أن عدد هـذه اجلـرائم يف شـيلي يقـدر                 

 يف املائـة    ٢٠ يف املائـة إىل      ١٥ جرمية جنسية، ويتم اإلبـالغ فقـط عـن           ٢٠ ٠٠٠سنوياً حبوايل   
 يف املائـة مـن تلـك اجلـرائم          ٨٥ يف املائـة و    ٨٠من تلك احلاالت، األمر الـذي يعـين أن مـا بـني              

 حاالت منـها متـس املـرأة،     ٩ حاالت، جند أن     ١٠، وأنه من بني كل      )١٦٤(يظل يف طي الكتمان   
__________ 

 وهو ميثل عدد احلوادث اليت تقع وال يتم اإلبالغ عنها بصورة )الرقم األسود(يطلق على هذا الرقم   )١٦٤( 
 .قانونية
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 ٧٠وأكثـر مـن     . لضـحايا  عاماً الاليت ميثلن أعلى نسبة من ا       ١٤ إىل   ٥خاصة الفتيات من عمر     
 .يف املائة من حاالت االعتداء يكون املعتدون فيها أشخاصاً معروفني للضحية أو من أقارهبا

ــة لــوزارة الصــحة حــول الســلوك اجلنســي      - ٣٤٦ ومــن جانــب آخــر، وفقــاً للدراســة الوطني
 ١٠٠، اتضـح أن مـن بـني كـل           )١٦٥(، اليت أجريت علـى جمموعـة متثيليـة مـن السـكان            )٢٠٠٠(
 منهن تعرضن للعنـف، وتقريبـاً نصـف احلـاالت     ٧رأة مت إجراء املقابلة معهن يوجد أكثر من        ام

، وهذه املعلومات اجلديدة يف غاية األمهيـة للتخطـيط ملنـع            )١٦٦(يقصدن بالعنف االعتداء اجلنسي   
ومعاجلة العنف اجلنسي يف قطاعات العـدل والصـحة والتعلـيم، باإلضـافة إىل منظمـات اجملتمـع                  

 .املدين
 ٧٨حـوايل   (أكدت الدراسات أيضاً أن املعتدين عادة ما يكونون معارف أو أقـارب              - ٣٤٧

ويف النهايـة   . )١٦٧()يف املائة من النسـاء املغتصـبات أكـدن أن املعتـدين مـن املعـارف أو األقـارب                  
ــداء         ــر عرضــة لالعت ــة توضــح أن النســاء هــن أكث ــات املدون ــى أن املعلوم أكــدت الدراســة عل

باإلضافة ملا تعانيه املرأة من أثـر العنـف البـدين والنفسـي لالعتـداء،              ) داء اجلنسي التعرض لالعت (
 .)١٦٨(اإليدز/كما أهنا معرضة النتقال فريوس نقص املناعة البشرية

ففـــي عـــام . أصـــدرت إدارة الطـــب الشـــرعي بيانـــات أخـــرى حـــول تلـــك املشـــكلة - ٣٤٨
نسـي الشـرعي أنـه وقـع يف إقلـيم      قدرت تقـارير اخلـرباء الـيت أصـدرهتا وحـدة الطـب اجل       ٢٠٠٠

 وقعت يف البلـد، وارتفـع هـذه الـرقم يف عـام              ٤ ٣٩٥ اعتداء جنسياً من بني      ١ ٨٨٩العاصمة  
 ١٨ومــن إمجــايل نســبة الضــحايا تصــل نســبة الضــحايا األصــغر مــن  . )١٦٩(٢ ٢١٧ إىل ٢٠٠١

__________ 
 . سنة٦٩ و١٨أفراد تتراوح أعمارهم ما بني ٥ ٤٠٧قامت تلك اإلحصائية على أساس ردود   )١٦٥( 
يظهر هذا الرقم بشكل ثابت يف خمتلف فئات العمر املستخدمة يف الدراسة يف خمتلف مناطق التوزيع   )١٦٦( 

) مدينة العاصمة واملدن الكبرية واملدن املتوسطة(وال توجد اختالفات كبرية بني التركيز احلضري . يفاجلغرا
 يف ٣,٥ يف املائة والعايل ٦,٨ يف املائة، واملتوسط ١١األساسي (حيث توجد اختالفات يف املستوى التعليمي 

برافو .، ل) يف املائة١٠,٢فقراء  يف املائة، ٥,١عال /متوسط(واملستوى االجتماعي االقتصادي ) املائة
، وزارة الصحة، واللجنة الوطنية ٢٠٠٠الدراسة الوطنية للسلوك اجلنسي، التحليالت األولية، شيلي، “

 .٢٠٠٠لإليدز، واجمللس الوطين لألحباث حول اإليدز، شيلي 
 .املرجع نفسه  )١٦٧( 
 .املرجع نفسه  )١٦٨( 
، وجتدر اإلشارة إىل أن األرقام ٢٠٠١ و٢٠٠٠ل عامي إدارة الطب الشرعي، إحصاءات خال  )١٦٩( 

 وتنعكس تلك الزيادة يف العدد الكبري ٢٠٠١ و٢٠٠٠تشري إىل زيادة عدد جرائم العنف اجلنسي بني عامي 
من االستشارات الطبية، ولكن هذا ال يعين بالضرورة زيادة االعتداءات اجلنسية، وتعود هذه الزيادة إىل 

، ومن بني األسباب األخرى تيسري ١٩٩٩انون اجلنائي املتعلق باجلرائم اجلنسية يف عام التعديل اخلاص بالق
 .اللجوء إىل القضاء يف صدد تلك اجلرائم مع احملافظة على حقوق الضحايا
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تياغو مت التحقيـق يف     ويف سن .  يف املائة  ٨٠وتصل نسبة النساء إىل     .  يف املائة تقريباً   ٧٥عاماً إىل   
وتشـري البيانـات الـيت      . )١٧٠( قضية هتك عرض   ١ ٢٢١و) من كال اجلنسني  ( قضية اعتداء    ٦٦٠

ـــ    ٥ ٤٣٩أعلنتــها مراكــز رعايــة ضــحايا العنــف اجلنســي، أن هــذه املراكــز قــدمت املســاعدة لـ
 ٧٨ عامـاً و   ١٨ يف املائـة أصـغر مـن         ٨٠ سنوات منهم    ١٠ضحية على املستوى الوطين خالل      

وتوضح تلك اإلحصاءات أن الغالبية العظمـي مـن الضـحايا هـم مـن       .  املائة منهم من النساء    يف
 . عاما١٨ًالنساء، وأن أغلبية الضحايا الذين يتلقون الرعاية أقل من 

أظهرت دراسة أخرى أجرهتا منظمة غري حكومية هي التعليم الشعيب للصـحة، حـول               - ٣٤٩
ــات بــني األزوا   ــيم    العنــف اجلنســي يف العالق ج داخــل مقاطعــات ســان رامــون وســنتياغو وإقل

ــدى جســامة هــذه املشــكلة، حيــث أن    )١٧١(العاصــمة ــاليت مت   ٢٢,٧ م ــن النســاء ال ــة م  يف املائ
ــة يعــانني مــن العنــف اجلنســي مــن   ٢١,٤ســؤاهلن يعــانني مــن العنــف اجلنســي، منــهن     يف املائ

 يف املائـة    ٨٠ عامـاً، و   ٤١ومتوسط أعمار النساء الاليت يعـانني مـن العنـف اجلنسـي             . أزواجهن
 يف املائـة أمتـن   ٤٧ يف املائـة يعملـن بـأجر و   ٤٨ يف املائـة ربـات أسـر، و   ٥٢منهن متزوجـات، و   
 .تعليمهن األساسي

 يف املائــة مــن النســاء الــاليت يتعرضــن ملواقــف االعتــداء البــدين ٦٣يف شــيلي، تــبني أن  - ٣٥٠
أو أكثر من مظاهر االخـتالل يف       أو اجلنسي من أزواجهن، تظهر عليهن حوايل ستة أعراض          /و

ــة  ــذكر مــن بــني تلــك األعــراض   . )١٧٢(الصــحة العقلي ــة   : ون ــدان الشــهية، وصــعوبة يف مزاول فق
ــاة، وأفكــار حــول        ــدور مهــم يف احلي ــام ب ــة، والشــعور بعــدم القــدرة علــى القي األنشــطة اليومي

يــة بشــكل ويعــوق كــل هــذا الفــرد عــن ممارســة حياتــه األســرية واملهنيــة واالجتماع  . االنتحــار
 .صحيح، مما ميكن املرأة من أن تضع ثقتها يف نفسها ويف أسرهتا ويف اجملتمع بصفة عامة

وبسبب تباين اإلحصاءات السابقة وعـدم انتظامهـا بصـفة دوريـة، ال يتسـىن لألسـف                  - ٣٥١
حتديد الزيـادة أو النقصـان بالنسـبة لعـدد االعتـداءات اجلنسـية يف السـنوات األخـرية يف شـيلي،           

 تتواصــل السياســات والــربامج واإلصــالح القــانوين يف تقــدمي املســاعدات الــيت تســاهم يف وهلــذا
 .تقليل نسبة تلك اجلرائم

، كمــا ذكرنــا ســابقاً، مت التصــديق علــى إصــالح القــانون اخلــاص        ١٩٩٩يف عــام  - ٣٥٢
بـاجلرائم اجلنسـية، ويعتـرب هـذا مسـامهة أساسـية يف حتـديث هـذه املسـألة، ويضـع هـذا القــانون            

__________ 
 .املرجع نفسه  )١٧٠( 
 .”االعتداء اجلنسي بني األزواج والعرض العام خلدمات الرعاية“تورو .كالفني وس.بـ  )١٧١( 
 .٢٠٠١سنتياغو، يوليه ” كشف وحتليل انتشار العنف العائلي“اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة   )١٧٢( 
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وبالنسبة لإلصالح اجلنائي يهدف هذا اإلصـالح يف إطـار التنفيـذ      . وصيفاً للعنف بني األزواج   ت
 .إىل حتسني النظرة القضائية حلاالت االعتداء اجلنسي وحتسني معاملة الضحايا

يهدف مركز رعاية ضحايا االعتداءات اجلنسية، التابع لشـرطة التحريـات يف شـيلي،               - ٣٥٣
ــا   ــذي مت إنشــاؤه يف ع ــق مبســألة     ١٩٨٧م وال ــا يتعل ــة الشــعب فيم ــه وتوعي ، إىل إعــالم وتوجي

ــة           ــاء صــورة واقعي ــع إعط ــة م ــك اجلرمي ــى تل ــك هبــدف القضــاء عل ــية، وذل ــداءات اجلنس االعت
ويعمـل يف هـذا املركـز فريـق متخصـص يف عـدة جمـاالت            . لالعتداءات اجلنسية وتوعية اجملتمـع    

ومهمته األساسية هي إعـادة تأهيـل       ) نأطباء وعلماء نفسيون وأخصائيون اجتماعيون وآخرو     (
الضــحايا وتقــدمي املشــورة هلــم جمانــاً ومــنحهم الرعايــة النفســية والقانونيــة واالجتماعيــة بشــكل 

 .مستقل عن القضاء
من الوظـائف اهلامـة إلدارة الطـب الشـرعي جتميـع اخلـربات يف جمـال الطـب الشـرعي                 - ٣٥٤

ل وحـدة اجلـنس الشـرعي، ومهمـة تلـك      اخلاص باالعتداءات اجلنسية، ويتحقق ذلك مـن خـال     
الوحدة هي مساعدة السلطة القضائية يف املسائل املتعلقة بالطب الشرعي، حيث يـتم الكشـف               

ومنـــذ . عـــن عالمـــات تـــبني وجـــود حالـــة اعتـــداء جنســـي، وهـــو غالبـــاً يـــؤثر علـــى النســـاء  
 سـاعة يف اليـوم      ٢٤ أصبحت تلك الوحدة تستقبل حـاالت علـى مـدى            ١٩٩٥أغسطس  /آب
وتعتمد تلك الوحدة على فريق عايل التخصص وعلـى         .  فيها أيام العطلة األسبوعية واألعياد     مبا

درجة كبرية من الوعي بأن األفـراد الـذين يلجـأون لتلـك الوحـدة قـد عـانوا مـن جتربـة مؤملـة،                         
ولذلك هم يف حاجة خلدمة طبية لتقليل الضغط الذي يشعرون به وهم يف حاجة أيضاً لرعايـة                 

عتمد تلك الوحـدة علـى أحـدث جيـل مـن األجهـزة للكشـف عـن أقـل اإلصـابات                      وت. إنسانية
واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، وألخـذ عينـات بيولوجيـة إلجـراء اختبـارات احلمـض                 

 .النووي عليها
ومبوجب االتفاق مع شـرطة وحتريـات شـيلي تعتـرب هـذه الوحـدة متكاملـة، وكـذلك                    - ٣٥٥

ويـنص  .  الذين يتلقون شكاوى خبصـوص االعتـداءات اجلنسـية         األشخاص يف هاتني املؤسستني   
ــدائم   وملحــق مــن التحريــات التابعــة لفرقــة اجلــرائم   )١٧٤( لشــرطي)١٧٣(االتفــاق علــى الوجــود ال

 .وتعتمد هذه اإلدارة على هاتف خاص لإلبالغ عن اجلرائم اجلنسية. اجلنسية ورعاية القصر
 يةاالجتار بالنساء واستغالل الدعارة األجنب •

__________ 
 . ساعة يف اليوم يف مجيع أيام السنة٢٤  )١٧٣( 
 . اخلاصة باألسرة واجلرائم اجلنسية٤٨تابع للوحدة رقم   )١٧٤( 
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 طفـل   ١٠ ٠٠٠ شخص يف شيلي جتارة اجلنس، منهم حوايل         ٦٠ ٠٠٠ميارس حالياً    - ٣٥٦
، ولكـن ال توجــد إحصـاءات موزعـة حســب اجلـنس، وال توجـد إحصــاءات      )١٧٥(وطفلـة قصَّـر  

 .معروفة بالنسبة ملسألة االجتار باألفراد
ومل . )١٧٦(ء الغـري مل ُتصدِّق شيلي على اتفاقية قمـع االجتـار باألشـخاص واسـتغالل بغـا              - ٣٥٧

، ومل  )١٧٧(ُتصدِّق أيضاً على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة                 
، )١٧٨(ُتصــدِّق علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار بــاألفراد وخاصــة النســاء واألطفــال 

يــب املهــاجرين عــن ومل تصــدق الدولــة علــى بروتوكــول مكافحــة هتر. املكمــل لتلــك االتفاقيــة
طريق الرب والبحر واجلـو املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود                     

 .الوطنية
صــدَّقت شــيلي علــى اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه  - ٣٥٨

 إىل أشــكال أخــرى مــن العنــف ، وتشــري تلــك االتفاقيــة)١٧٩()اتفاقيــة بيلــيم دو بــارا(واستئصــاله 
 .كاالجتار باألفراد والدعارة القسرية

وخبصــوص مســألة التشــريعات الداخليــة، يعاقــب القــانون اجلنــائي يف شــيلي يف املــادة   - ٣٥٩
ومبوجـب القـانون رقـم      . وحتـريض الشـباب علـى الفسـق       ) القـوادة ( على تسهيل الدعارة     ٣٦٧
 ٣٦٧ريب األفـراد، مت إدخـال املـادة          حول هت  ١٩٩٥أغسطس  / آب ٣١ الصادر يف    ١٩ ٤٠٩

يف القانون اجلنائي اليت تفرض جزاءات على أي فـرد يشـجع أو ييسـر دخـول أي شـخص إىل                     
ــة أو خارجهــا، ويزيــد      ــدعارة داخــل احلــدود الوطني ــها بغــرض العمــل بال البلــد أو خروجــه من

ــة إذا كــان الضــحية قاصــراً أو إذا اســتخدم العنــف أو اإلكــراه أ    و إذا اســتخدم القــانون العقوب
اخلــداع أو أســئ اســتخدام الســلطة أو الثقــة أو القرابــة أو حــني يكــون املعتــدي هــو الــزوج أو  
الوصي أو إذا اسـتغلت حالـة وجـود الضـحية دون محايـة اقتصـادية، أو إذا كـان هـذا السـلوك                        

 .معتاداً

__________ 
 .٢٠٠١اإلدارة الوطنية لرعاية القصر،   )١٧٥( 
 كانون ٢املؤرخ ) ٤-د (٣١٧ا مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة مت اعتماده  )١٧٦( 

 .١٩٥١ يوليه ٢٥، وبدأ العمل هبا يف ١٩٤٩ديسمرب /األول
 .٢٠٠١األمم املتحدة   )١٧٧( 
 .٢٠٠١األمم املتحدة   )١٧٨( 
 .١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية،   )١٧٩( 
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، ويف  )١٨٠(وال تعترب الدعارة يف شيلي نشاطاً حمظـوراً، ولكنـها مقيـدة بضـوابط صـحية                - ٣٦٠
بعض احلـاالت، علـى سـبيل املثـال، عنـد حـدوث فعـل فاضـح يف الطريـق العـام، يعاقـب عليـه                          

 .، وال يسمح بإقامة بيوت الدعارة)١٨١(بصفته تعدياً على احلياء والسلوك القومي
 
 

 القضاء على التفرقة جتاه فئات خاصة من النساء  - ٨
 )١٤املادة  (النساء الريفيات •

 القضاء على التمييز ضد املرأة من خالل مالحظاهتا حـول التقريـر الثالـث               طلبت جلنة  - ٣٦١
املقدم من حكومة شيلي، أن تضع احلكومة يف التقرير املقبـل بيانـات حـول التقـدم يف أوضـاع                    
النســاء الريفيــات والنســاء مــن الســكان األصــليني، وخاصــة حــول ظــروف الصــحة والتوظيــف 

 .والتعليم
 حدث نقص كبري يف نسبة سكان الريـف، وبالتـايل حـدثت زيـادة               ويف العقد األخري،   - ٣٦٢

 عـن أن نسـبة سـكان الريـف          ٢٠٠٢فقـد أسـفر تعـداد السـكان لعـام           . يف نسبة سكان احلضـر    
 يف املائة فقط من جمموعة سكان البلـد، يف حـني أن نسـبة السـكان القـاطنني يف منـاطق                      ١٣,٤

 يف املائــة مــن الســكان يف ١٦,٥ ، كــان يقــيم١٩٩٢ويف عــام .  يف املائــة٨٦,٦حضــرية هــي 
 . يف املائة من السكان يقيمون يف مناطق حضرية٨٣,٥مناطق ريفية و

تقل نسبة النساء من السكان يف املنطقة الريفية، خبالف ما جيري يف باقي البلد، علـى                 - ٣٦٣
ا الرغم من أنـه حـدثت زيـادة يف السـنوات األخـرية يف نسـبة النسـاء مبقارنتـها بالرجـال يف هـذ                        

ويؤدي تدين مستوى املعيشة لسكان الريف بالنسـبة لسـكان املـدن إىل دفـع الفئـة         . )١٨٢(القطاع
األوىل للبحث عـن حـل ملشـاكلها بـاهلجرة إىل املـدن، ويف أحيـان كـثرية ال جيـدون هـذا احلـل                  

 وأدى ذلك إىل تزايد مستويات الفقر واحلرمان اليت يشعر هبا سكان احلضر
قدم الذي حققته الدولـة يف العقـد األخـري خبصـوص مسـألة التغلـب                على الرغم من الت    - ٣٦٤

على الفقر والوصول ملستويات أفضل يف التعليم ورفـع مسـتوى املعيشـة واخلـدمات األساسـية،       
__________ 

 .القانون الصحي  )١٨٠( 
 .جلنائيالقانون ا  )١٨١( 
 ١٠٠ امرأة لكل ٨٦وفقاً لتعدادي السكان املذكورين، ارتفعت نسبة السكان يف قطاع الريف من   )١٨٢( 

وبالتايل هبطت نسبة النساء يف املناطق احلضرية من .  رجل١٠٠ امرأة لكل ٨٧ إىل ١٩٩٢رجل خالل عام 
 .٢٠٠٢ عام  رجل يف١٠٠ امرأة لكل ١٦ إىل ١٩٩٢ رجل خالل عام ١٠٠ امرأة لكل ١٠٨
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وتتمثـل  . وغريها، فهي مل تكن كافية لتقليل الفجوات اليت توجد بني عامل الريف وعامل املدينة             
علــيم واألميــة والفقــر والظــروف العماليــة؛ وال يــزال وضــع تلــك املســافات يف اختالفــات يف الت

وكـل مـا   . نساء الريف فقرياً بالنسبة لنسـاء احلضـر، وأيضـاً بالنسـبة للرجـال يف كـال املنطقـتني                
سبق ال حيول دون مالحظة التحسن الكبري الذي حدث يف قطاع الريف وخباصـة وضـع املـرأة            

تها يف سـوق العمـل، ومسـتويات التعلـيم الـيت            يف الريف؛ ومن ذلك على سبيل املثال، مبشـارك        
 .حققتها

 
 )١٨٣(الفقر ورئاسة املنـزل النسائية

على الرغم من التضاؤل العام للفقـر بـني النسـاء يف السـنوات األخـرية، إال أن النسـاء                     - ٣٦٥
ــالفقر أكثــر مــن الرجــال الــريفيني    فنجــد يف املنــاطق الريفيــة أن  . الريفيــات ال يــزلن متــأثرات ب

وبالنسـبة لنسـاء    .  يف املائـة مـن الرجـال       ٢٣ يف املائة من النساء يعانني من الفقر، مقابـل           ٢٤,٧
 يف املائـة    ٨,٧ يف املائـة و    ٥,٤(املدن، نالحظ أهنن أقل تعرضـاً للفقـر املـدقع مـن نسـاء الريـف                 

 ).على التوايل
ــد، اتضــح أن     - ٣٦٦ ـــزل النســائية يف البل ــة لرئاســة املن ــادة التدرجيي ــل نســبة  يف نطــاق الزي  أق

 يف ٢٣,١ كانــت ٢٠٠٠ففــي عــام . للبيــوت ذات الرئاســة النســائية توجــد يف املنــاطق الريفيــة
 يف املائـة،    ١٦املائة من بيـوت البلـد تترأسـها امـرأة، بينمـا ال تتجـاوز النسـبة يف قطـاع الريـف                       

ــة٢٤,٣وتصــل يف املــدن إىل   ــرغم مــن الســابق يالحــظ وجــود الكــثري مــن     .  يف املائ ــى ال وعل
 يف املائـة    ٥٦,٧ عاماً، وتبلغ نسبتهن يف املناطق الريفية        ٦٠ات البيوت البالغات أكثر من      رئيس

 . يف املائة٣٧,٨ويف احلضر 
توجد أكثر معدالت الفقر يف املنـاطق الريفيـة، وتتضـح يف تأثريهـا علـى حـوايل ثلـثني             - ٣٦٧

 املائـة مـن البيـوت ذات         يف ٦٤,١، ففـي املنـاطق الريفيـة جنـد أن           من املنازل الـيت ترأسـها امـرأة       
 ٣٧، بينما ال تتجاوز النسـبة يف املنـاطق احلضـرية            )١٨٤(الرئاسة النسائية من ذوي الدخل احملدود     

 .يف املائة من البيوت اليت ترأسها املرأة

__________ 
اليت تعتمد بدورها ” وضع املرأة يف شيلي“يرتكز هذا اجلزء على وثيقة وزارة التخطيط والتعاون   )١٨٣( 

 .٢٠٠١، سنتياغو ٢٠٠٠على االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية، 
 .البيوت من اخلماسني األوليني للدخل  )١٨٤( 
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 )١٨٥(العمل
زاد معــدل املشــاركة يف العمــل بــني النســاء الريفيــات بشــكل ملحــوظ، منــذ عــام          - ٣٦٨
 يف املائـة يف     ٢٢,٤ إىل   ١٩٩٠ يف عـام     ١٧,٦ مشاركة املـرأة مـن       فقد ارتفعت نسبة  . ١٩٩٠

، وعلى الـرغم مـن وجـود تنـاقص طفيـف      ٢٠٠٠ و ١٩٩٨ويف الفترة بني عامي     . ٢٠٠٠عام  
يف قوة العمل يف البلد، زادت نسبة مشاركة النساء بينما تقـل نسـبة مشـاركة الرجـال، وتعتـرب               

ــادة يف مشــاركة املــرأة ملموســة بشــكل خــا    ــة تلــك الزي فقــد زادت مــن (ص يف املنطقــة الريفي
 ).٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢٤,٤ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٢٢,١
على الرغم مما سـبق، ال تـزال نسـبة مشـاركة املـرأة الريفيـة يف العمـل منخفضـة جـداً                        - ٣٦٩

 فتســجل مشــاركة. بالنســبة ملشــاركة املــرأة احلضــرية وأكثــر اخنفاضــاً بالنســبة ملشــاركة الرجــل
 يف املائــة، وتســجل مشــاركة ٧٣,٨ يف املائــة، بينمــا ميثــل الرجــل الريفــي ٢٢,٤املــرأة الريفيــة 
وبالتايل فإن الفجـوة بـني مشـاركة املـرأة والرجـل الريفـي أكـرب        .  يف املائة٤١,٨املرأة احلضرية   

وعلـى الـرغم ممـا سـبق ذكـره، ينبغـي التنويـه بوجـود                . من الفجوة بني املرأة والرجـل احلضـري       
، ويقـدر أن أكثـر مـن        )١٨٦(ل لكل البيانات املتعلقة بالنساء الريفيات العامالت من السـكان         سج

 .مخس تلك العامالت مصنفات كمشتغالت
، يف املنـــاطق الريفيـــة )١٨٧(١٩٩٠ عـــن عـــام ٢٠٠٠ارتفعـــت نســـبة البطالـــة يف عـــام  - ٣٧٠

رجـع النسـبة األكثـر    وت. واحلضرية معاً وكذلك ارتفعت بالنسبة للرجـال والنسـاء علـى السـواء     
ارتفاعاً إىل النساء احلضريات، فنسبتهن أعلى من نسـبة رجـال احلضـر وأكثـر مـن نسـبة نسـاء                     

وعلى الرغم من ذلك فإن نسـبة البطالـة بـني نسـاء الريـف تعـد أكـرب بكـثري مـن نسـبة                         . الريف
ــة بــني رجــال الريــف  ــة النســائية  ٢٠٠٠ويف عــام . البطال ــة  يف املا١١,٧، بلغــت نســبة البطال ئ

 ٦،٦ يف املائة للمرأة الريفية، ووصلت نسبة البطالة بني رجال الريـف             ١٠,١للمرأة احلضرية و  
 .يف املائة فقط

__________ 
واليت ” وضع التوظيف الريفي يف شيلي“ وزارة التخطيط والتعاون يرتكز هذا اجلزء على وثيقة  )١٨٥( 

 .٢٠٠٢، سنتياغو ٢٠٠٠تعتمد على بيانات االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية 
حتدد عناصر التصنيف ظروف عمل املرأة مع مراعاة وضع سجل للتوظيف النسائي وبصفة خاصة   )١٨٦( 

وبالنسبة للنساء الريفيات، عادة ما يتم تصنيفهن يف اإلحصاءات كجزء من . عيةملا يتعلق باألعمال الزرا
السكان غري العاملني أو من قوة العمل العائلي غري املومسي مما خيفي حقيقة عملهن يف إنتاج الغذاء وخدمات 

 .إعادة اإلنتاج يف االقتصاد الريفي
رت على البلد ابتداء من األزمة االقتصادية عام يرجع هذا إىل حاالت الفصل من اخلدمة اليت أث  )١٨٧( 

١٩٩٨. 
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وفيما يتعلق مبجاالت األنشطة االقتصادية يف املنطقة الريفيـة، تعمـل أغلبيـة النسـاء يف                 - ٣٧١
جتماعية والشخصـية   جمال الزراعة والغابات وصيد احليوانات واألمساك، ويف جمال اخلدمات اال         

ويعتــرب جمــال .  يف املائــة٧٠,٨بنســب متســاوية، وتتركــز مشــاركتهن يف هــذين اجملــالني بنســبة 
الزراعــة والغابــات وصــيد األمســاك واحليوانــات مــن الــدخول النســائية األكثــر اخنفاضــاً، جبانــب 

ول الرجـال يف  وتعتـرب دخـ  . الصناعة التحويلية واحلرف اليدوية وأعمال الكهرباء والغـاز وامليـاه    
ويف رباعيـة الـدخول األكثـر اخنفاضـاً،     . الريف أقل من دخول نسـاء احلضـر يف نفـس اجملـاالت      

 .يأيت جمال خدمات البلديات واخلدمات االجتماعية والشخصية
فيما يتعلـق مبسـألة الـدخول توجـد اختالفـات جوهريـة بـني الفئـات املهنيـة يف البلـد،                       - ٣٧٢

، ويتركـز هـذا النـوع مـن األعمـال يف            )١٨٨( العمال غري املؤهلني   حيث تظهر الدخول القليلة بني    
 يف املائـة مـن النسـاء     ٣٧,٧ إذ يتركـز فيـه       – وهو متساو بـني الرجـل واملـرأة          –األشغال الريفية   

 يف  ١٨ويعمـل   . الريفيات العامالت يف فئة العمال غري املؤهلني، وهي نفس النسبة بني الرجال           
ت يف املطاعم، وهي أعلى مبعدل ست مـرات مـن نسـبة الرجـال؛               املائة منهن كبائعات وعامال   

 . يف املائة عامالت بالزراعة وتربية املاشية والصيد، وهي نصف نسبة الرجال١٧و
ــة بالنســبة للعمــل    - ٣٧٣ فقــد زادت نســبة : ومــن هــذا نســتنتج بوضــوح وضــع املــرأة الريفي

الـرغم مـن أهنـا ال زالـت أقـل          مشاركة املرأة يف قوة العمل بأسرع مـن مشـاركة الرجـل، علـى               
وتعد مستويات البطالة النسائية أكـرب مـن مسـتويات بطالـة الرجـل، وأقـل مـن مثيلتـها يف                     . منه

ــة      ــة واخلــدمات االجتماعي املنــاطق احلضــرية، وهــي يف الغالــب تشــغل جمــاالت خــدمات البلدي
ــجل     ــارة؛ وتسـ ــال التجـ ــمك ويف جمـ ــيد السـ ــات وصـ ــة والغابـ ــال الزراعـ ــية، ويف جمـ  والشخصـ

إحصــاءات املــرأة مســتويات عاليــة مــن عــدم التأهيــل علــى الــرغم مــن أهنــا مســاوية ملعــدالت     
 .الرجال، وعلى الرغم من ذلك فهي تسجل مستوى تعليمياً أكرب من الرجال

تعد دخول املرأة الريفية يف متوسطها أقـل مـن دخـول الرجـل، مـع اختالفـات كـبرية                     - ٣٧٤
رغم مــن أن دخــول املــرأة قليلــة، فهــي تتركــز يف وعلــى الــ. حســب جمــال األنشــطة والوظــائف

 .اخلماسني األولني من مستويات الدخل
تعترب أغلب العامالت الريفيات ذات عمل غري دائم، مع اختالف بسيط باملقارنة مـع               - ٣٧٥

فتسجل النساء نسبة أقل من الرجال بالنسـبة لعقـود العمـل ذات اآلجـال               . العاملني من الرجال  
وتعتـرب الفـروق بـني اجلنسـني        . كـرب يف الوظـائف بـدون عقـد يف املنطقـة الريفيـة             احملددة ونسبة أ  

قليلة يف هـذه الفئـة األخـرية مـع ارتفـاع نسـبة النسـاء، وتقـل نسـبة الرجـال يف الوظـائف ذات                          
__________ 

تعترب هذه الفئة هي الغالبة يف قطاعات العمل يف الريف مثل العمل يف احلقول، وجين الثمار   )١٨٨( 
 .واحلصاد وتربية احليوانات، ومجع الفاكهة واحلرف اليدوية واألشكال األخرى غري الزراعية
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ويف . العقود غري احملدودة، ويوجد عدد ضخم منـهن يف الوظـائف غـري املشـمولني بعقـود ثابتـة                 
 .بة النساء دون عقود أكرب كثرياً من نسبة الرجالاملنطقة احلضرية جند نس

تعمل نسبة من النساء أكرب مـن الرجـال يف املؤسسـات الـيت تتكـون مـن فـرد واحـد،                       - ٣٧٦
ــل مــن        ــر مــن شــخص وأق ــيت تعتمــد علــى أكث  ٥٠وغــري أن الوضــع خمتلــف يف املؤسســات ال

اً يف املنطقـة الريفيـة    فـرد ٥٠وتعمـل النسـاء يف الشـركات الـيت تزيـد العمالـة فيهـا عـن                . شخصاً
، وأيضــاً توجــد بينــهن نســبة عاليــة مــن عــدم االشــتراك يف التــأمني، ولكنــها  أكثــر مــن الرجــال

 يف املائـة مـن املـوظفني يف املنطقـة           ٥٦,٤وبالنسـبة للتـأمني العمـايل، فـإن         . تتساوى مع الرجال  
سـتوى احلضـري    الريفية مشتركون سواء منهم الرجال أو النساء علـى قـدم املسـاواة، وعلـى امل               

 . يف املائة٦٢,٦ترتفع تلك النسبة إىل 
وأخــرياً، هنــاك ناحيــة هامــة جيــب أن تؤخــذ يف االعتبــار فيمــا يتعلــق مبســألة الــدخول   - ٣٧٧

وهي أن دخـول النسـاء أقـل مـن دخـول الرجـال يف كلتـا املنطقـتني، ولكنـها أكثـر مسـاواة يف                   
 من املتوسـط الرجـايل،      ٦١,١ة احلضرية هو    فمتوسط الدخل النسائي يف املنطق    . املنطقة الريفية 

ويصـعب التغاضـي عـن أن مسـتوى         .  يف املائة، أي أكثر مساواة     ٧٩,٧بينما يف املنطقة الريفية     
وممـا  .  يف املائة من املتوسط يف املنطقـة احلضـرية    ٤٩,١متوسط الدخل يف املنطقة الريفية يعادل       

ني احلضـر والريـف، أكثـر ممـا تـربز بـني             سبق يتضح، يف تلـك احلالـة، أن عـدم املسـاواة تـربز بـ               
 .اجلنسني
 )١٨٩(التعليم
حققت الدولة تقدماُ كبرياً يف سبيل القضاء علـى األميـة، علـى الـرغم مـن أن نسـبتها                     - ٣٧٨

، كانـت نسـبة األمـيني    ٢٠٠٠ويف عـام  . ال تزال مرتفعة يف القطاع الريفي أكثر مـن احلضـرى   
وعلـى  . وجـد اختالفـات بـارزة بـني الرجـال والنسـاء       يف املائـة فقـط، وال ت   ٤من السكان تبلـغ     

الرغم من ذلـك فهنـاك اختالفـات هامـة بالنسـبة ملكـان اإلقامـة، فبينمـا تبلـغ النسـبة يف املنطقـة                       
وميكن تفسـري  .  يف املائة ١٢,٢ يف املائة، ترتفع تلك النسبة يف املنطقة الريفية إىل           ٢,٦احلضرية  

 عاماً بالقطـاع الريفـي      ٦٠مية لدى السكان األكرب من      هذا املوقف على ضوء املعدل العايل لأل      
 . عاماً هن الغالبية يف هذه احلالة٦٠يف البلد، والنساء فوق 

تعكس مستويات تعليم املرأة الريفية حتسناً كـبرياً، هبـدف الوصـول إىل املسـاواة، ويف                 - ٣٧٩
 فـإن مسـتويات   وعلـى الـرغم مـن ذلـك    . بعض احلاالت تفوقت على مستويات التعليم للرجال  

__________ 
واليت ” وضع املرأة والفوارق بني اجلنسني“وثيقة وزارة التخطيط والتعاونيرتكز هذا اجلزء على   )١٨٩( 

، سنتياغو، ٢٠٠٠وضعت باالستفادة من بيانات االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية 
٢٠٠٢. 
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ــاطق احلضــرية     ــيم يف املن ــزال منخفضــة عــن مســتويات التعل ــيم يف الريــف ال ت ففــي عــام  . التعل
 سـنوات يف التعلـيم      ٩,٨ عاماً قـد أمضـوا       ١٥، كان السكان الذين تزيد أعمارهم عن        ٢٠٠٠

وإذا كانــت نســبة التعلــيم يف املنــاطق  . يف املتوســط، دون فــروق واضــحة علــى أســاس اجلــنس 
فقـد وصـلت   )  سـنة ١٠,١ سـنة مقابـل      ٦,٧(قل بصورة واضحة من املناطق احلضـرية        الريفية أ 

ويتركـز هـذا الفـارق      . النساء الريفيات ملسـتويات تعليميـة مرتفعـة بكـثري عـن الرجـال الـريفيني               
 . عاما٤٠ًلصاحل املرأة يف النساء الشابات، وينعكس بسلبية بالنسبة للنساء األكرب من 

 التقدم الكـبري يف املسـتوى التعليمـي بالنسـبة للنسـاء سـواء علـى             ومن املمكن مالحظة   - ٣٨٠
ويعترب وصـول الطفـالت واملراهقـات للتعلـيم، خاصـة يف املنـاطق        . املستوى احلضري أو الريفي   

إال أنــه توجــد فــوارق بــني القطاعــات الفقــرية وغــري الفقــرية، حيــث إن   . الريفيــة، تقــدماً هامــاً
الذين يتعلمون أقل من شـباب البيـوت غـري الفقـرية، ويبـدو              الشباب يف تلك القطاعات الفقرية      

أن السبب هو ضرورة ختصصهم يف نشاط لاللتحاق بالعمل أو بالوظائف املنــزلية، مـع وجـود     
 .اختالف حسب اجلنس

 )١٩٠(الصحة
بالنسبة لنظام التأمني الصحي اخلاص، توجد اختالفات حسب أماكن اإلقامة،  - ٣٨١

سكان الريفيني يف نظام الصحة العام ويشترك عدد كبري منهم يف هذا فيشترك عدد كبري من ال
 يف املائة يف ٦٦,٥، وصل عدد املشتركني من السكان ٢٠٠٠ويف عام . النظام بسبب الفقر

 يف املائة من الرجال و ٦٣,٧النظام العام للصحة من خالل الصندوق الوطين للصحة، ميثلون 
فة لذلك فإن فرداً من بني كل مخسة أفراد يتجه هلذا النظام باإلضا.  يف املائة من النساء٦٩,١

.  يف املائة٦٠لفقره، حيث إن نسبة الفقراء يف سكان الريف عالية جداً إذ تصل إىل حوايل 
ويف املقابل فإن حجم االشتراك يف نظام التأمني اخلاص يرتفع يف قطاع احلضر عن قطاع 

 . يف املائة٢٠يل الريف، وهو يصل يف القطاع األول إىل حوا
يف حالة النساء يالحظ أهنن حني ال يشاركن يف سوق العمل أو ال يكون لديهن  - ٣٨٢

عقد عمل رمسي، وهي حالة منتشرة بني النساء أكثر من الرجال، تواجه املرأة صعوبة يف 
 .احلصول على أي شكل من أشكال الـتأمني، أو تتحصل عليه من خالل تبعيتها للزوج

وص مسألة الصحة الوقائية، من املهم مالحظة التقدم يف احلماية الوقائية من وخبص - ٣٨٣
سرطان الرحم العنقي لدى نساء الريف، والتشخيص الذي يسمح ببدء معاجلة مناسبة يف 

 ظهرت منطقة اإلقامة كعامل جذب لتحقيق الكشف املبكر ٩٠ففي عام . الوقت املناسب
__________ 

يت ال” وضع املرأة والفوارق بني اجلنسني“يعتمد هذا اجلزء على وثيقة وزارة التخطيط والتعاون   )١٩٠( 
 .٢٠٠٢، سنتياغو، ٢٠٠٠اعتمدت على بيانات االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية واالقتصادية
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ليل الفوارق بني نساء الريف ونساء احلضر من  مت تق٢٠٠٠عن سرطان الرحم، ويف عام 
يف املائة . ٣٤,٩حيث الوصول إىل هذه اخلدمات، فوصلت النسبة يف تلك الفترة الزمنية من 

 يف املائة يف املناطق ٥٣ يف املائة إىل ٤٠,٦ يف املائة يف املناطق الريفية ومن ٥٢,٣إىل 
 .احلضرية

 التخطيط والتطوير ومتابعة السياسات •
بدأت الدولة باالهتمام باملرأة الريفية خبطة املساواة يف الفرص للمرأة الريفية  - ٣٨٤

 وهي عبارة عن حمفل قوة العمل الريفية، مت تعزيز ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠؛ وبني عامي ١٩٩٥
للمناقشة، وتنسيق األنشطة وحتديد املوارد باالشتراك مع النساء الريفيات، واملنظمات غري 

وهدفها الرئيسي هو املشاركة يف ختطيط وتنفيذ ومتابعة . الدولةاحلكومية، ومؤسسات 
السياسات واخلطط والربامج، مما يساهم بإجيابية يف تطوير وتدعيم النساء يف قطاع الريف 
والنساء الاليت يعملن يف قطاع الزراعة وتربية املاشية، مع مراعاة االختالفات العرقية والثقافية 

 .والعمرية واالجتماعية
 مؤشراً للنوع يف قطاع الريف ومت تنظيم ٨٤وكنتيجة لعمل تلك اهليئة، مت حتديد  - ٣٨٥

 هيئة مت ١٣ إقليماً يف البلد، ومبجهود منسق من تلك الـ١٣هيئات ريفية على هذا الغرار يف 
وضع اقتراح للمؤسسات العامة حول إطالق مبادرات جديدة موجهة : تنفيذ مشروعات مثل
برنامج حتسني “ييف الربامج املوجودة حسب االحتياجات واالستفادة من لنساء الريف، وتك

 .للكشف عن املتغريات اليت تشكل احتياجات ومتطلبات املرأة الريفية” اإلدارة
 احلصول على االئتمان •

. تتجه السياسات العامة املهتمة بالنساء الريفيات، بشكل خاص إىل النساء املنتجات - ٣٨٦
بتخطيط سياسات للتوسع ” املعهد الوطين للتنمية الزراعية“ة من خالل وقد قامت احلكوم

يف حتديث الزراعة األسرية الريفية، وبتوفري خدمات خمتلفة كالتمويل، واملساعدة التقنية، 
 غيَّر املعهد نظرته التقليدية حول دور املرأة، معترفا مبشاركتها ١٩٩٠وابتداء من عام . والري

الظلم الواقع عليها يف حصوهلا على الوظائف ويف إدارة املوارد الضرورية يف أنظمة اإلنتاج وب
 .لتطوير أنشطتها الزراعية، وبدأ مرحلة عمل جديدة ترحب مبشاركة املرأة

زادت نسبة مشاركة املرأة يف االئتمانات الفردية للمعهد الوطين للتنمية الزراعية بني  - ٣٨٧
 يف املائة، وحدثت زيادة نسبية فيما يتعلق ١٧  يف املائة إىل١٦ من ٢٠٠١ و١٩٩٨عامي 

ويف نفس العام . ٢٠٠٠ يف املائة عام ١٣ إىل ١٩٩٨ يف املائة عام ١٢بالوظائف، من 
 يف املائة، حمافظة على نفس املستوى الذي ٢٠وصلت مشاركة النساء يف املساعدة التقنية إىل 

 .١٩٩٨كانت عليه يف عام 
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ــامي  - ٣٨٨ ــاج   ، ٢٠٠١ و ٢٠٠٠يف عـ ــندات لإلنتـ ــنح سـ ــة، ومت مـ ــات ماليـ وزعـــت إعانـ
وتوضـح  .  يف املائة مـن إمجـايل املـنح        ٦٢، وهذا ميثل    ٢٠٠١ امرأة يف عام     ١٧ ٠٧٥الزراعي لـ 

ــار       ــار لالختي ــار كمعي ـــزل أخــذت يف االعتب ــة املن ــذه النتيجــة أن رئاس ــام . ه  مت ٢٠٠٢ويف ع
 امـرأة ريفيـة،     ١ ٦٩٣ياً لــ   مشروعاً استثمار  ٢٢٢ ألف دوالر أمريكي ملساعدة      ٤٣٠ختصيص  

 .وقد مت اختيارهن من خالل مسابقة للمشروعات اإلنتاجية للنساء الريفيات
ــام   - ٣٨٩ ــار الزراعـــي يف عـ ــة االبتكـ ــاعدة إىل ٢٠٠١قـــدمت مؤسسـ ــرأة يف ٧٢١ املسـ  امـ

ــة النحــل واإلدارة         ــيقها وتربي ــة البســاتني وتنس ــور وزراع ــة الزه ــات وزراع مشــروعات اجلملي
 ألـف  ٥٤٣ دورة تكنولوجية؛ تكلفـت يف جمموعهـا   ١٩فية، وساعدت يف تنفيذ والسياحة الري 

 مليـون دوالر  ٢,٥وخـالل اخلمـس سـنوات القادمـة، سـيتم ختصـيص حـوايل        . دوالر أمريكـي 
 .أمريكي للمشروعات االبتكارية للنساء املنتجات

 )١٩١(النساء من السكان األصليني
؛ كان عـدد سـكان البلـد الـذين ينتمـون            ٢٠٠٢،  وفقاً ألرقام التعداد السكاين األخري     - ٣٩٠

 يف املائـة مـن إمجـايل السـكان          ٤,٦ فـرداً، أي مـا يعـادل         ٦٩٢ ١٩٢إىل فئة السكان األصليني     
مــن بـــني كـــل العناصــر األصـــلية، يرجـــع احلجــم األكـــرب إىل إقلـــيم    . علــى املســـتوى الـــوطين 

 يف  ٠,٣ملائـة، واألتاكـامينيوس      يف ا  ٠,٧ يف املائة؛ وميثل اهلنود احلمر       ٨٧,٣بنسبة  ) مابوتشي(
 يف املائـة مـن السـكان، ومنـهم اليامانـا            ١وتبلغ نسبة العناصر الباقية يف جمموعها أقل من         . املائة

 . يف املائة٠,٢ فرداً، وميثلون ١ ٦٨٥وعددهم 
، يعـيش  ٢٠٠٠وفقاً لبيانات االستقصاء الوطين للخصـائص االجتماعيـة واالقتصـادية        - ٣٩١

إال أن تلـك النسـبة   ).  يف املائـة ٦٢,٨(ن السـكان األصـليني يف املنـاطق الريفيـة     اجلزء األكـرب مـ   
 . يف املائة٨٠,٩أقل من نسبة السكان غري األصليني الذين يعيشون يف املناطق احلضرية، وهي 

ــة       - ٣٩٢ ــامل األخــرى، بطريق ــأثر الســكان األصــليون يف شــيلي، كمــا حيــدث يف دول الع يت
وجتــدر اإلشــارة إل أنــه علــى الــرغم مــن ذلــك اخنفضــت   . رمــانواضــحة بأوضــاع الفقــر واحل 

معــدالت الفقــر يف الســنوات األخــرية يف قــرى الســكان األصــليني بشــكل أكــرب مــن اخنفــاض    
فنجــد حــوايل ثلــث الســكان األصــليني يف البلــد يف   . معــدالت الفقــر للســكان غــري األصــليني  

 يف املائـة مـن مسـتويات        ١٢ل  ، وهي نسـبة أعلـى مبعـد       ) يف املائة  ٣٢,٢(ظروف فقر واحتياج    
وعلى الرغم من ذلك، فقد هبطت معـدالت الفقـر بـني السـكان               . الفقر للسكان غري األصليني   

__________ 
اليت ” اإلثنية والفقر يف شيلي“ترتكز املعلومات يف هذا اجلزء على وثيقة وزارة التخطيط والتعاون   )١٩١( 

، سنتياغو، ٢٠٠٠واالقتصادية، مت إعدادها اعتماداً على بيانات االستقصاء الوطين للخصائص االجتماعية 
٢٠٠٢. 
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 وهي أفضل من نسبة اخنفاض الفقـر        ٢٠٠٠ و ١٩٩٦ يف املائة بني عامي      ٣,٤األصليني بنسبة   
 ٢٢ ٦٥٥ أن ويعــين هــذا عمليــاً).  يف املائــة٢,٦(إلمجــايل الســكان يف البلــد ويف نفــس الفتــرة 

إال أن مسـتويات احلاجــة بـني الســكان   . فـرداً مــن السـكان األصــليني خرجـوا مــن دائـرة الفقــر    
 .األصليني ظلت ثابتة إىل حد كبري يف الفترة املذكورة

إذ ميثــل . يبــدو أن االختالفــات اجلنســانية ذات أمهيــة يف حتديــد املوقــف مــن الفقــر ال  - ٣٩٣
 يف  ٢١,٤ يف املائـة،     ٢١,٢(تساوية من حيث مستوى الفقـر       الرجال والنساء األصليون نسباً م    

وفيما يتعلق مبستويات الفقر املدقع، ترتفع النسبة بني النساء األصـليات عـن             ) املائة على التوايل  
 ). يف املائة على التوايل١٠,٨ يف املائة و١١,١(مثيلتها بني الرجال األصليني 

ليني مبستويات الدخول القليلـة الـيت تتحصـل         تتصل مستويات الفقر بني السكان األص      - ٣٩٤
وعلى الرغم من ذلك فقد ازدادت اإلعانات املالية الـيت تتلقاهـا األسـر األصـلية                . عليها أسرهم 

 وكانـت يف كلتـا احلـالتني أكـرب مـن اإلعانـات الـيت تتلقاهـا األسـر                 ٢٠٠٠ و ١٩٩٦بني عامي   
تفضيلي للدولة يف مسـاعدهتا للمجموعـات       ومما سبق يتضح االجتاه ال    . )١٩٢(غري األصلية يف البلد   

العرقية األصلية، وبصفة خاصة يف املسائل املتعلقة بسياسة اإلعانات املالية، األمـر الـذي يشـهد                
 .١٩٩٦زيادة منذ عام 

ال توجد اختالفات واضحة بني جمموعات السكان األصلية وغري األصلية فيما يتعلـق              - ٣٩٥
إال أن مسـتوى قـوة العمـل للسـكان األصـليني يعكـس             . )١٩٣(مبستوى املشاركة يف سوق العمـل     

باإلضافة لذلك تظهـر ظـروف   . )١٩٤(مستويات من البطالة أعلى منها بني السكان غري األصليني     
ويالحـظ أن   . العمل للسكان األصليني يف وضع غري مستقر نسبياً عـن السـكان غـري األصـليني               

ــل    ــود عمـ ــليني دون عقـ ــكان األصـ ــن السـ ــراد مـ ــدد األفـ ــابع  )١٩٥(عـ ــائف ذات طـ ، أي يف وظـ
ويف جمـال احلمايـة االجتماعيـة       . ، أكرب من عدد األفـراد مـن السـكان غـري األصـليني             )١٩٦(مومسي

__________ 
 يف املائة ٨،٥، زادت اإلعانات املالية والدخل النقدي لألسر الفقرية من ٢٠٠٠ و١٩٩٦بني عامي   )١٩٢( 

 . يف املائة للسكان غري األصليني٦,٨ يف املائة إىل ٦,١ للسكان األصليني ومن ٩،٩إىل 
 يف ٥٥,٤ملائة ومعدل مشاركة السكان غري األصليني  يف ا٥٤,١معدل مشاركة السكان األصليني   )١٩٣( 

 .٢٠٠٠املائة خالل عام 
 يف املائة بينما وصل معدل ١٣,٣، وصل معدل البطالة بني السكان األصليني إىل ٢٠٠٠يف عام   )١٩٤( 

 . يف املائة١٠,٢البطالة بني السكان غري األصليني 
 يف ٦٧,٣يني وظائف ثابتة، وتنخفض هذه النسبة إىل  يف املائة من السكان غري األصل٧٥,٥يشغل   )١٩٥( 

 .٢٠٠٠املائة بالنسبة للعمال من السكان األصليني، خالل عام 
 يف املائة من العمال من السكان غري األصليني يعملون يف أعمال مومسية ١٥,١،كان ٢٠٠٠يف عام   )١٩٦( 

 يف املائة من الفئة ٧٧,١ملائة، ويف املقابل فإن  يف ا١٩,٢، وترتفع هذه النسبة يف حالة السكان األصليني إىل 
 . يف املائة من الفئة الثانية لديهم وظائف ثابتة٧٠,١األوىل و
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تبدو االختالفات أكرب، حيـث أن أكثـر مـن نصـف العمـال األصـليني غـري مشـتركني يف نظـام                       
 .التأمني االجتماعي

يم املنخفضة بني السكان األصـليني       ومستويات التعل  )١٩٧(من جهة أخرى، تشيع األمية     - ٣٩٦
ــد قلَّــت بــني األطفــال        ــذكر أن تلــك االختالفــات ق عــن الســكان غــري األصــليني، وجــدير بال

، ويعين هـذا إمكانيـة القضـاء علـى االمتيـازات االجتماعيـة املوروثـة، حيـث يسـتطيع                    والشباب
تيســر آلبــائهم أطفــال الســكان األصــليني الوصــول إىل مســتويات عاليــة مــن التعلــيم أكثــر ممــا   

باإلضافة إىل ذلك يتلقى األطفال والشباب من السكان األصليني اهتماماً تفضـيلياً            . وأجدادهم
من جانب الدولة، األمر الذي يتضـح يف اسـتفادة أعـداد كـبرية منـهم مـن الـربامج االجتماعيـة                     

 .عناية باألسنانمثل برنامج اإلعالة التعليمية واإلعانة باملواد التعليمية والرعاية الطبية وال
تظهــر عنــد الســكان األصــليني املســتويات املنخفضــة يف الوصــول إىل بعــض التقنيــات  - ٣٩٧

باملقارنة مـع السـكان    ) اإلنترنت واهلاتف احملمول  (احلديثة سواء يف جمال املعلومات أو االتصال        
راك ومن جهة أخرى، جند عنـد السـكان األصـليني مسـتويات كـبرية مـن االشـت                 . غري األصليني 

 .يف منظمات ذات طابع متعدد أعلى من معدل اشتراك السكان غري األصليني
، يـنص قـانون السـكان       )١٩٨(وفيما يتعلـق بـدور الدولـة جتـاه العناصـر األصـلية يف البلـد                - ٣٩٩

التزام الدولة بوجه خاص واجملتمع بوجه عام، من خالل املؤسسـات، بـاحترام             “األصليني على   
كان األصليني وثقافتهم وأسـرهم وجمتمعـاهتم، واختـاذ الوسـائل املناسـبة             ومحاية ودعم تنمية الس   

لتحقيـق تلـك األهــداف ومحايـة أراضــي السـكان األصــليني، وتـأمني االســتغالل املناسـب هلــذه       
 .)١٩٩(”األراضي، والتوازن البيئي، واالهتمام بتوسيعها

يف قــرى الســكان ومــن ضــمن األنشــطة الــيت طورهتــا الدولــة لتحســني ظــروف احليــاة  - ٤٠٠
 التـابع لـوزارة الصـحة،       برنـامج الصـحة وقـرى السـكان األصـليني         األصليني يف شـيلي نـذكر       

ومـن املهـم اإلشـارة إىل التقـدم التـدرجيي يف منـوذج تعـدد                . والذي يقوم البنك الـدويل بتمويلـه      
وينطوي هذا على إدماج ممارسـات واحتياجـات السـكان األصـليني            . الثقافات يف جمال الصحة   

 النموذج الصحي للمعارف فيما يتعلق باحملافظة على الصحة ومعاجلة األمـراض، مـن خـالل      يف
 .مفهومهم وثقافتهم اخلاصة، يف نطاق من االحترام وتبادل املصلحة

__________ 
 .ترتفع نسبة األمية بني السكان األصليني ألكثر من ضعف نسبة األمية بني السكان غري األصليني  )١٩٧( 
 .١٩٩٣صدر يف أكتوبر   )١٩٨( 
 .، مبادئ عامة١ملادة السكان األصليني، ا  )١٩٩( 
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ــف         - ٤٠١ ــن الســكان األصــليني يف خمتل ــاء م ــوق النس ــق حبق ــا يتعل ــياق، وفيم ــذا الس ويف ه
إىل االهتمـام بعمليـة الوضـع واالهتمـام حبـديثي           اخلدمات الصحية، مت نشر جتـارب حمليـة تشـري           

علـى سـبيل املثـال جنـد أن         . الوالدة وباألم، وإضـفاء أمهيـة للمعـارف التقليديـة للثقافـة األصـلية             
االحتفــاظ بــالوالدة التقليديــة، ذات الطــابع اجملتمعــي، يف جــو   ) اميــارا(أكثــر النســاء يطلــنب يف  

رة واضـــحة علـــى عكـــس الـــوالدة يف أســـري حممـــي وظـــروف وتـــأثريات بيئيـــة حمـــددة بصـــو
 .املؤسسات اليت تفتقر لتلك املقومات

 مت إحراز تقدم يف إدماج املمارسات التقليدية بوجود قابلـة يف            )٢٠٠()إكيكيو(يف مدينة    - ٤٠٢
الـاليت يـرغنب يف ذلـك، يف مستشـفي          ) أميـارا (مرحلة التحضري للـوالدة لألمهـات احلوامـل مـن           

ويف مستشــفيات . مبوجــب اتفاقيــة مــع إدارة الصــحة) أميــارا(منظمــة الــيت تــديرها ) ألتبالنيكــا(
ــة بالنفســاء مــن    )٢٠٢(”تيموكــو“ و )٢٠١(”أريكــا“مــدينيت  ــة خــاص للرعاي  مت وضــع نظــام تغذي

ويف مستشــفي . الســكان األصــليني، حســب متطلبــاهتن، ويقــدم هــذا الغــذاء وفقــاً لعــاداهتن       
 .الثقايف اخلاص بالوالدة عند النساء، مت وضع مشروع لتحسني االتصال )٢٠٣(”أوسورنو“

قطـاع  تعترب إدارة الدفاع االجتماعي التابعـة لـوزارة العـدل، مسـئولة عـن التنسـيق يف                   - ٤٠٣
 وضع خطـة للعمـل يف   ٢٠٠٣ومت يف عام . العدل يف موضوعات اجلنس والسكان األصليني    

ــدل   ــرى الســكان األصــليني  ٢٠٠٦-٢٠٠٣قطــاع الع ــة بق اهــات وهتــدف تلــك االجت .  متعلق
املتعددة من األنشطة، من بني أهدافها األخرى، إىل احلـد مـن التفرقـة والتركيـز علـى خـدمات              

 .االتصال الثقايف
ــامج لتــدريب مــوظفي  ٢٠٠٢ و٢٠٠٠ويف هــذا اجملــال، مت خــالل عــامي   - ٤٠٤  تنفيــذ برن

ــاطق الكوزم     ــة يف املســائل املتعلقــة بالتشــريع للمن ــة اجملاني ــة منظمــات املســاعدة القانوني وبوليتاني
والسكان األصليني، حيث أن غالبية املنـتفعني مـن برنـامج املسـاعدة القانونيـة هـم مـن النسـاء،           

ومـن ضـمن    . ويهدف هذا التدريب إىل حتسني جوهري للرعاية املقدمة إىل السـكان األصـليني            
 السـكان  االجتاهات األساسية اليت طورهتا منظمات املساعدة القضـائية اجملانيـة واملتعلقـة مبسـائل          

ــامي  ــني عـ ــليني، بـ ــارات   : ٢٠٠٢ و٢٠٠٠: األصـ ــني يف االستشـ ــة املتخصصـ ــدريب وتوعيـ تـ

__________ 
و ) اميارا(مدينة يف مشال شيلي، اإلقليم األول، وهبا نسبة عالية من السكان األصليني من   )٢٠٠( 
 ).الكويتشوا(
مدينة يف أقصى مشال شيلي، على احلدود مع بريو، وهي يف اإلقليم األول وهبا نسبة عالية من   )٢٠١( 

 ).الكويتشوا(و ) أميارا(السكان من 
 ).مايوتشي(مدينة يف جنوب شيلي، يف اإلقليم التاسع، وهبا نسبة عالية من السكان األصليني   )٢٠٢( 
 ).مابوتشي(مدينة يف جنوب شيلي، يف اإلقليم العاشر، وهبا نسبة عالية من السكان األصليني   )٢٠٣( 
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، وتنميـة اجتـاه الرعايـة القضـائية باالسـتفادة           )٢٠٤(القانونية، ووضـع املعلومـات بلغـة مـابودوجنون        
 .خبربات السكان األصليني

 الطفلة •
السياســة “ملراهقــة، وضــع مــن أهــم املبــادرات الــيت مت تطويرهــا يف جمــال الطفولــة وا   - ٤٠٥

 اليت اشترك )٢٠٥(”٢٠١٠-٢٠٠١الوطنية وخطة العمل املتكامل لصاحل الطفولة واملراهقة    
يف وضعها خمتلف املنظمـات العامـة الـيت تعمـل مـع تلـك القطاعـات مـن السـكان حتـت رعايـة                         

 .منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية مثل صندوق األمم املتحدة للطفولة
وتقدم إحدى تلك املنظمات العامة، وهي الدائرة الوطنية للقصر، ضمن براجمهـا الـيت               - ٤٠٦

وهبـذه الطريقـة    . تقدمها ملستفيدين من خدماهتا، أي األطفال، بنـوداً تتعلـق بـاحلقوق اإلنسـانية             
تشجع على املساواة يف املعاملة والفرص بينهم وبني البالغني، من خالل أنشطة منظمـة تسـاهم                

الـربامج الـيت   ويف هـذا اجملـال، تسـعى تلـك اإلدارة إىل تعزيـز              .  إعـالن حقـوق الطفـل      يف تنفيذ 
وتتعاون، بصفة خاصة مـع مكاتـب   . تساهم يف املساواة يف الفرص بني األطفال من اجلنسني   

، )٢٠٨(، وبرنـامج مسـاعدة أسـر املـراهقني        )٢٠٧(؛ وبرنامج إساءة معاملة األطفال    )٢٠٦(محاية احلقوق 
 .)٢٠٩( واملساعدة القانونية للمراهقنيبرنامج الدفاع

__________ 
 ).مابوتشي(اللغة األصلية لسكان قرى   )٢٠٤( 
اخلطة املذكورة، أنظر بند املسئوليات املشتركة للرجال والنساء يف التعليم ملزيد من التفاصيل حول   )٢٠٥( 

 .وتربية األبناء واألمومة كوظيفة اجتماعية
تعترب تلك املكاتب، على املستوى احمللي، خمصصة لتنفيذ األنشطة اليت تقدم احلماية املتكاملة حلقوق   )٢٠٦( 

 مواقف االستبعاد االجتماعي أو هضم احلقوق، واليت تسمح األطفال والطفالت واملراهقني الذي يعانون من
 .بتفادي إدخال األطفال واملراهقني بشكل عشوائي وغري ضروري يف املشاكل القضائية واإلدارية

يسعى هذا الربنامج إىل إجياد حلول ملشكلة هضم احلقوق، من خالل وسائل الرعاية ذات الطابع   )٢٠٧( 
وتشجيع احترام حقوق . جلنساين من خالل املعاجلة الفردية لألطفال، والطفالتاإلصالحي، وإدماج البعد ا

وهي مواقف تؤثر ) التحرش اجلنسي(األطفال والطفالت أمام مواقف املعاملة اجلسدية السيئة وهتك األعراض 
 .بطريقة كبرية يف املمارسة الطبيعية لتلك احلقوق، وتعوق التنمية والتطور لكل طفل وطفلة

وظيفة هذا الربنامج هي هتيئة ظروف مناسبة ملعاجلة جنوح املراهقني واملراهقات تسهل عملية إعادة   )٢٠٨( 
. إدماجهم يف اجملتمع من خالل تدعيم أواصر القرابة ووصول املعلومات واخلدمات لتحسني مستوى املعيشة

الربامج املوجهة ألسر املراهقني وعلى مستوى التوجهات احلديثة مت إدماج النظرة اجلنسانية بصفة خاصة ضمن 
 .واملراهقات وهي يف الغالب أسر ذات رئاسة نسائية

 عاماً من اجلنسني واملتهمون خبرق القانون ١٨ و١٤املستفيدون من هذا الربنامج هم املراهقون بني   )٢٠٩( 
القصر لتحقيق اإلشراف اجلنائي، والذين مت إحلاقهم مبختلف أجهزة الرعاية التابعة لإلدارة الوطنية لرعاية 

ويف تلك التوجهات احلديثة . عليهم مما يسهل إعادة إدماجهم يف اجملتمع من خالل عملية توعية مبسؤولياهتم
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ونظراً لألمهية اليت يوليها النظام العاملي والنظام الوطين لوضع سياسات خمصصة  - ٤٠٧
 بإنشاء جلنة عمل ٢٠٠١يونيه /للطفالت، قامت اإلدارة الوطنية لرعاية القصر يف حزيران

ومهمتها هي . خطيطخمصصة مكونة من ممثلي أقسام محاية حقوق ومسؤوليات القصر والت
، مع تطبيق االجتاهات ٢٠٠٦-٢٠٠١تنفيذ االتفاقات املذكورة يف خطة املساواة يف الفرص 

اإلعالم والتوعية حبقوق املرأة : ومن ضمن األهداف اليت تتوخاها اخلطة. احلديثة يف اإلدارة
 يتعلق واملعاملة احلسنة لألطفال والطفالت، وتدريب وتأهيل املوظفني واملتخصصني فيما

 .بالعمل مع النساء وتصميم برامج وأنشطة خمصصة للطفالت وأسرهن
ومن جانب آخر، اعتمدت إدارة الطب الشرعي وسائل لتأمني ممارسة احلقوق  - ٤٠٨

وتلك الوسائل عبارة عن . اإلنسانية للمرأة والطفلة والتمتع هبا ومساواهتا بظروف الرجل
ع إعالمي جبانب إعداد املوظفني واملوظفات دورات وحمادثات وحلقات دراسية ذات طاب

الذين يتعاملون مع النساء واألطفال ضحايا العنف واالعتداءات اجلنسية واملعاملة اجلسدية 
وتلك املبادرات هلا هدفان؛ األول جتنب التهديدات واالضطرابات . والنفسية السيئة

مواجهة خربة اجملرمني باجلرائم اليت واحملدودية يف ممارسة حقوق املرأة والطفلة والتمتع هبا يف 
ترتكب ضد احلرمة اجلنسية أو عند حدوث أضرار تنجم عنها مسئوليات مدنية كاالعتداء 

واهلدف الثاين هو حتقيق انتشار املعرفة هبذه اخلدمة بني . على الكرامة اجلسدية أو النفسية
 والطفالت يف هذا ضحايا االعتداءات اجلنسية بشكل عام، وإبالغهم عن حقوق النساء

 .الشأن
 النساء املعاقات •

 بدأت حكومة شيلي االهتمام مبسألة اإلعاقة باعتبارها ١٩٩٠ابتداء من عام  - ٤٠٩
 بشأن التكامل ١٩ ٢٨٤ صدر القانون رقم ١٩٩٤ويف عام . موضوعاً اجتماعياً أولياً

وق الوطين للمعاقني، ومن منطلق هذا القانون مت إنشاء الصند. االجتماعي لألشخاص املعاقني
وهو مؤسسة حكومية متخصصة يف اإلعاقة بصفة خاصة وتعتمد على التمويل العام الذي 

 .توفره السلطة التنفيذية من خالل وزارة التخطيط والتعاون
الصندوق الوطين لإلعاقة وأرقام يتضح من املعلومات الصادرة عن سجالت  - ٤١٠

 اإلعاقة بني الرجال والنساء متجانسة بني سكان ، أن نسبةاإلحصاءات من املنظور الكمي
ففي شيلي جند أن عدد السكان الذين يعانون من شكل من أشكال اإلعاقة يبلغ حوايل . البلد
وإذا مت التوزيع على أساس .  يف املائة من إمجايل السكان٥,٣ ألف فرد، أي ما يعادل ٧٨٨

__________ 

تتاح خدمات االستشارات القانونية جلميع املراهقني واملراهقات مع مراعاة املنظور اجلنساين تسهيالً للدفاع 
 .عنهم
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املائة من النساء يعانون من اإلعاقة، أي  يف ٥,٤ يف املائة من الرجال و ٥,١اجلنس، جند أن 
. وعلى الرغم من ذلك، جند اختالفات قليلة أو كثرية يف أشكال اإلعاقة. أن التوزيع متجانس

فعلى سبيل املثال، بالنسبة لعدم القدرة على الرؤية، جند أن عدد النساء أكرب نسبياً من 
 .)٢١٠() يف املائة١,٤ يف املائة مقابل ٢,٣(الرجال 
ومن املنظور اجلنساين، تؤثر اإلعاقة على الرجال بطريقة خمتلفة عن النساء، فنجد أن  - ٤١١

تلك الفئة األخرية تعاين من أوضاع أكثر ضرراً، كما حيدث يف جماالت أخرى يف اجملتمع 
 .حيث الزالت مظاهر عدم املساواة قائمة بني اجلنسني

ين لإلعاقة، العديد من املبادرات شجعت حكومة شيلي، من خالل الصندوق الوط - ٤١٢
ويهدف هذا الربنامج إىل التمويل الكلي أو اجلزئي، . برنامج متويل املساعدات التقنية: مثل

، خمصصة للمعاقني ذوي املوارد احملدودة أو )٢١١(للحصول على مساعدة تقنية من أطراف ثالثة
يعمل هذا الربنامج على أساس و. إىل األشخاص االعتباريني الذين ال يعملون من أجل الربح

ومنذ عام . توفري املساعدات التقنية ويقدم تلك اخلدمة للرجال والنساء على قدم املساواة
، مت منح األولوية من بني مجيع الطلبات لطلبات النساء رئيسات املنازل، وذوات ٢٠٠٢

 . عاما٦٥ًالدخل املنخفض، واألقل من 
 روعات، فهو موجه للتمويل الكلي أو اجلزئي للخططلربنامج متويل املشوبالنسبة  - ٤١٣

ويتوجه الربنامج بصفة . والربامج واملشروعات لصاحل املعاقني، اليت يقوم بتنفيذها أطراف ثالثة
تفضيلية حلماية املعاقني وتشخيص اإلعاقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي 

 مييز على أساس اجلنس بني املستفيدين من ويذكر أن هذا الربنامج ال. لألشخاص املعاقني
 يف املائة من املشروعات تشترك فيها ٨٧ويالحظ أن . السكان من هذا النوع من املشروعات

ويوضح هذا الوضع .  يف املائة للرجال٨ يف املائة فقط للنساء و٥جمموعات من اجلنسني و
ات التكميلية لربامج خدمات العدد الكبري للمشروعات اليت تعتمد على اجملتمع أو املشروع

 .الصحة واخلدمات البلدية وما إليها
مت إدخال املنظور اجلنساين، نظراً وما إليها ألمهيته، يف املبادئ اليت حتدد تلبية  - ٤١٤

، وهبذه الطريقة مت ٢٠٠٣الطلبات يف املسابقة الوطنية ملشروعات الصندوق الوطين لإلعاقة 
__________ 

 .٢٠٠٠اعية واالقتصادية استقصاء اخلصائص االجتم  )٢١٠( 
يقدم الربنامج املساعدات التقنية لكل العناصر الضرورية ملعاجلة الشخص أو اإلعاقة هبدف استعادة   )٢١١( 

وكذلك يسمح هذا الربنامج بتعويض . صحته أو أهليته أو منع تفاقم اإلعاقة أو حتوهلا إىل نوع أخر من اإلعاقة
احلس أو اإلدراك للفرد املعاق، هبدف التغلب على عوائق االتصال وظيفة أو أكثر من وظائف احلركة أو 

 .واحلركة ومتكني الفرد من االندماج التام يف ظروف طبيعية
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 التمويل للمشروعات اليت هتتم باملنظور اجلنساين وهتتم بصفة  يف)٢١٢(إدخال معيار األولوية
تفضيلية مبشاكل النساء املعاقات والتصدي بطريقة كمية وكيفية لالحتياجات اخلاصة لكل 

 .نوع
املنح واملساعدات التقنية لطالب التعليم املتوسط ذوي “وفيما يتعلق بربنامج  - ٤١٥

ربنامج إىل املساواة يف فرص االلتحاق بالتعليم وتقليل ، يهدف ال”اإلعاقة واملوارد احملدودة
وال تزال توجد عوائق . الفجوة يف التعليم بني األطفال والطفالت من ذوي اإلعاقة أو غريهم

وبالنسبة لتوزيع . يف نظام التعليم العادي يف شيلي أمام األطفال والشباب من ذوي اإلعاقة
 يف ٤٧، جند أن نسبة املنح بني النساء تبلغ ٢٠٠٢املنح بني الطالب والطالبات  يف عام 

 يف املائة أي أن أكثر املستفيدين هم من الرجال، ولكن الفارق ليس ٥٣املائة، وبني الرجال 
ومل يضع الربنامج تصفيات أو شروطاً معينة ملنح تلك املساعدات للطلبة والطالبات، . كبرياً

 . تلبية الطلبات املختارةولكن توجد مراقبة دائمة لتأكيد املساواة يف
هدف هذه املبادرة هو التنظيم العمايل لألشخاص : مكاتب الوساطة العمالية - ٤١٦

املعاقني، من اجلنسني، من خالل إدارة منسقة بني املنظمات العامة واخلاصة، مع اإلشراف 
يف  مجع هذا الربنامج، ٢٠٠٢ويف عام . املباشر من فريق من املتخصصني يف تلك املهمة

 شخصاً معاقاً من اجلنسني يف وظائف خمتلفة يف ثالثة أقاليم ٢١١مرحلته التجريبية األوىل، 
، ومن أجل حتقيق اهلدف الذي أنشئ )إقليم العاصمة واإلقليم الرابع واإلقليم الثامن(يف البلد 
ذا ومل يكن ه.  يف املائة نساء٣٧ يف املائة رجاالً و٦٣بني أولئك األشخاص كان . من أجله

االختالف يف العددين اجلنسيني هو االختالف الوحيد، ولكن كانت هناك اختالفات أخرى 
وهذا التباين . يف معدل التسجيل يف الدورات، حيث كانت طلبات الرجال أكرب من النساء

بني اجلنسني إمنا يعكس الوضع العام بني السكان فيما يتعلق بالقدرة على احلصول على 
 .ل والنساء، حسب ما تشري إليه اإلحصاءات والدراسات الوطنيةالوظائف بني الرجا

ويف هذا اجملال، ميكن التأكد مما تعانيه املرأة املعاقة من متييز مضاعف عند دخوهلا  - ٤١٧
وللقضاء على التمييز . عامل العمل، باإلضافة ملا تعانيه إذا كانت من ذوات املوارد احملدودة

صندوق الوطين لإلعاقة باالهتمام بتلك املسألة يف مكاتب ضد النساء املعاقات، قام ال
، مع اعتبارها معياراً لألولوية بالنسبة للطلبات ٢٠٠٣الوساطة العمالية، ابتداء من عام 

املقدمة من اجلنسني، إذا تساوى مستوى التأهيل لشغل الوظيفة، وتكون األولوية للنساء يف 
 يتم تقليل الفجوة يف توظيف العمال بني النساء هذه احلالة؛ وهبذا املعيار،قصري األجل،

 .والرجال، من خالل هذا الربنامج
__________ 

 .معيار إضايف  )٢١٢( 
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 النساء كبار السن •
بدا االهتمام بكبار السن مع بدايات عقد التسعينيات مع توىل احلكومة الدميوقراطية  - ٤١٨

) يلوينأ(ويف عهد الرئيس . زمام األمور، واعتبار هذه املسألة من السياسات العامة للدولة
ومن خالل وزارة التخطيط والتعاون مت إدماج فئة كبار السن يف اجملموعات املستضعفة اليت 

 .توليها الدولة اهتماماً يف سياستها االجتماعية
قبل بداية التسعينيات، كانت املنظمات الكنسية وهي اليت تقوم برعاية ومعاجلة  - ٤١٩

واهتمت احلكومة . ة اجتماعيةمشكالت كبار السن بصفة أساسية بوصفها مساعد
الدميوقراطية يف املراحل األوىل بوضع دراسات واالستفادة من الدراسات السابقة والبحث 
عن اخلربات يف اخلارج حول تقدمي املشورة إليها بشأن التوجهات الالزمة للتصدي لتلك 

 .املسألة يف شيلي
إدوارد “ن، يف عهد الرئيس ، مت إنشاء اللجنة الوطنية لكبار الس١٩٩٥يف عام  - ٤٢٠
وكنتيجة . ولكي تتوىل تشخيص مشاكل كبار السن واالهتمام مبا يتعلق بالشيخوخة” فري

وكانت نتائجه هامة وحامسة حيث أصدر . هلذه األحباث، مت وضع كتاب جلنة كبار السن
اء  بإنش١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ بتاريخ ٢٠٣رئيس اجلمهورية مرسوماً رئاسياً رقم 

، كانت تلك اللجنة هي املنظمة ٢٠٠٢ ديسمرب عام ٣١وحىت . اللجنة الوطنية لكبار السن
احلكومية املسؤولة عن مساعدة رئيس اجلمهورية فيما يتعلق بتلك الفئة العمرية واملسائل 
األخرى املرتبطة بالشيخوخة، وكانت مهمتها الرئيسية هي تنسيق األنشطة ودعمها يف هذا 

ملؤسسات املختلفة يف البلد سواء كانت عامة أو خاصة أو من مؤسسات اجملتمع اجملال بني ا
 .املدين
اهلدف الرئيسي للسياسة الوطنية هو حتقيق تغيري ثقايف جلميع السكان، مبعىن نشر  - ٤٢١

املعاملة احلسنة لفئة كبار السن وتقديرهم يف جمتمعنا، وهذا يساعد يف تكوين رؤية خمتلفة 
 .صول ملستويات أفضل يف مستوى املعيشة جلميع كبار السنللشيخوخة والو

 وهي املنظمة )٢١٣(اإلدارة الوطنية لكبار السن، مت إنشاء ٢٠٠٣ويف بداية عام  - ٤٢٢
ولتلك اإلدارة اجتاه تفضيلي للفقراء يف . املسؤولة عن فئة كبار السن من السكان يف البلد

واالجتاه احلايل لتلك اإلدارة هو جعل مسألة . تلك الفئة وذلك ملا يعانونه من شيخوخة وفقر
ومهمة تلك اإلدارة . الشيخوخة واالهتمام بكبار السن من مهام املؤسسات يف أجهزة الدولة

__________ 
 ومبوجب ١٩ ٨٢٨، ُنشر يف اجلريدة الرمسية القانون رقم ٢٠٠٢سبتمرب عام / أيلول٢٧بتاريخ   )٢١٣( 

الوطنية لكبار السن كإدارة عامة غري مركزية، تتصل برئيس اجلمهورية من خالل هذا القانون مت إنشاء اإلدارة 
 .مكتب وزارة األمني العام للرئاسة
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األساسية هي تنسيق األنشطة يف هذا اجملال مع الوزارات املختلفة يف ميادين اجملال االجتماعي 
خلاص واجملتمع املدين وهامة كالصحة واإلدارات واهليئات العامة ومؤسسات القطاع ا

والضمان االجتماعي والتعليم والسكن والثقافة والترفيه والبلديات والشركات اخلاصة 
 ).اجلامعات، ومؤسسات الكنيسة واملنظمات غري احلكومية(واجملتمع املدين 

:  خمتلفةوجتدر اإلشارة إىل بعض املبادرات اليت دخلت حيز التنفيذ حالياً يف جماالت - ٤٢٣
 يف املائة من اإلنفاق يف كل برنامج إلنشاء مساكن اجتماعية ٢يف جمال اإلسكان مت ختصيص 

 عاماً املشتركني ٦٥ويف جمال الصحة مت منح الرعاية اجملانية لكبار السن فوق . لكبار السن
التكميلية يف النظام العام للصحة، وأيضاً يف برنامج التطعيم ضد اإلنفلونـزا وبرنامج التغذية 

ويف جمال الضمان االجتماعي، زادت املعاشات التقاعدية . وبرنامج مراقبة صحة املسنني،
ويف جمال السياحة والترفيه قامت . واإلعانات الشتوية والبطاقة الشخصية ألصحاب املعاشات

 اإلدارة الوطنية للسياحة بتنفيذ برنامج اإلجازات للعمر الثالث، وقد دخل هذا الربنامج يف
ويف هذا الربنامج تتحمل .  فرد من كبار السن٢٠ ٠٠٠عامه الثالث واشترك فيه أكثر من 

 . يف املائة املتبقية٤٠ يف املائة من التكلفة ويتحمل املشترك الـــ٦٠احلكومة الشيلية 
ويذكر أن التباين اجلنساين يتضح يف النسبة الكبرية من النساء بني كبار السن وأن  - ٤٢٤

وعلى الرغم من ذلك، ال توجد .  اشتراك يف الربامج املذكورة ترجع إىل النساءأكرب نسبة
 .حىت تارخيه سياسات أو برامج خمصصة لكل جنس على حدة حسب احتياجاته اخلاصة

 اإليدز/النساء املصابات بفريوس نقس املناعة البشرية •
، يف شيلي يف اإلبالغ اإليدز/يتضح االنتشار الوبائي لفريوس نقص املناعة البشرية - ٤٢٥

اإلجباري حلاالت اإلصابة باإليدز أو لألشخاص  احلاملني للفريوس يف البلد، ويسمح هذا 
، مت اإلبالغ عن ٢٠٠١وحىت عام . بعرض بيانات حول انتشار هذا املرض وطابعه الوبائي

يماً  إقل١٣ فرداً حاملني لفريوس نقص املناعة الال عرضي وذلك يف ٥ ٢٢٨ مريضاً و٤ ٦٤٦
ويالحظ بني احلوادث السنوية حلاالت اإليدز وحاالت .  فردا٣ً ٠١٢يف البلد، وعن وفاة 

وهو آخر عام (، ١٩٩٩العدوى اجلديدة اليت يتم اإلبالغ عنها اجتاه تصاعدي، ففي عام 
 ٠٠٠ من كل ٣,٦٠وصل معدل اإلصابة باإليدز إىل ) توافرت عينة إحصاءات مؤكدة

 .)٢١٤(١٠٠ ٠٠٠ من كل ٤,٦١ت اإلصابة اجلديدة  من السكان، ومن حاال١٠٠

__________ 
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٥نشرة األوبئة الصادرة عن اجلنة الوطنية لإليدز، رقم : املصدر  )٢١٤( 

 .اللجنة الوطنية لإليدز
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يف حتليل حاالت اإليدز التراكمية منذ بداية الوباء، جند أن النسبة الكربى من تلك  - ٤٢٦
 ١٠,٩ يف املائة من حاالت اإليدز، بينما متثل النساء ٨٩,١احلاالت تتركز يف الرجال بنسبة 

دة كبرية يف حاالت اإليدز بني النساء وعلى الرغم من ذلك، فهناك زيا. يف املائة فقط
وينعكس هذا يف النسبة بني الرجال . باملقارنة بالرجال، متضمنة مجيع آليات انتقال العدوى

 ١٩٩٩ يف عام ١:٥,٨والنساء، ولكن تقل الفجوة بينهما مع مرور الوقت؛ فوصلت إىل 
 .)٢١٥()وهو أخر عام توفرت عنه إحصاءات مؤكدة(

 زادت بصورة كبرية نسب األطفال والطفالت يف ٢٠٠٠ و١٩٩٦وبني عامي  - ٤٢٧
البلد املصابني بفريوس نقص املناعة املنتفعني من النظام العام للصحة، مع مؤشرات عن 

 لفريوس نقص املناعة، زادت )٢١٦(وفيما يتعلق بربوتوكول منع االنتقال الرأسي. العالج
ت هبذا الفريوس والاليت حيصلن على املعاجلة، بصورة كبرية أيضاً نسبة النساء احلوامل املصابا

وإذا كانت حالة املريضة تقتضي ذلك، . سواء كن منتفعات من نظام القطاع العام أو اخلاص
فإن النساء املنتفعات من نظام القطاع العام تستمر يف تلقي العالج املضاد للفريوس االرجتاعي 

 يف املائة من األطفال والطفالت ١٠٠حالياً ويغطي نظام التأمني الصحي العام . بعد الوالدة
املصابني بفريوس نقص املناعة، مع مؤشرات عن العالج الذي حيصلون عليه من خالل هذا 

 يف املائة من النساء احلوامل املصابات هبذا الفريوس سواء ١٠٠النظام، كما حتصل عليه نسبة 
 .كن مشتركات يف القطاع العام أو اخلاص

 نسبة النساء البالغات غري احلوامل ٢٠٠٠ و١٩٩٦رة كبرية بني عامي زادت بصو - ٤٢٨
ويف هنايات عام . املنتفعات من نظام القطاع العام، مع مؤشرات عن العالج الذي يتلقينه

 يف املائة النساء احملرومات من احلرية والنساء الاليت ٨٥، وصلت نسبة التغطية إىل ٢٠٠٢
لعالج يف ظروف مشاهبة لآلخرين سواء يف العالج أو يف يعشن هبذا الفريوس وحيصلن على ا

 .بروتوكوالت منع االنتقال
، مت التوسع يف املشاركة االجتماعية والقطاعية من أجل ٢٠٠٠ و١٩٩٩بني عامي  - ٤٢٩

وضع قانون للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة يف جماالت 
جتماعية والصحة، من ذلك مثالً أنه، جيب أن يتم الفحص دائماً العمل والتعليم والرعاية اال

 .٢٠٠١ومت إصدار القانون يف هناية عام . مبوافقة معلنة وواضحة مع تقدمي املشورة للمريض

__________ 
 .املرجع نفسه  )٢١٥( 
 .اإلبنة خالل فترة احلمل/ىل انتقال العدوى من األم إىل اإلبنيشري إ  )٢١٦( 
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تشترك النساء العامالت يف جتارة اجلنس يف برامج محاية األزواج واإلشراف على  - ٤٣٠
يجيات ملكافحة األمراض اليت تنتقل باالتصال الصحة اجلنسية اليت تشتمل على استرات

وأجريت دراسة حول انتشار فريوس نقص املناعة يف النساء العامالت بتجارة . اجلنسي
تشرف عليها مراكز مكافحة األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي يف إقليم . اجلنس

 نقص املناعة ؛ وتبني من الدراسة عدم وجود مصابات بفريوس)٢١٧(٢٠٠١العاصمة، عام 
 .ونسبة ضئيلة يف تلك املراكز

ونظراً ألن أكثر السكان عرضة لإلصابة هبذا الفريوس هن السيدات ذوي األزواج  - ٤٣١
، حيث أهنن غري واعيات بسبب اعتقادهن بإخالص أزواجهن، فقد ركزت )٢١٨(النابتني

 ذلك، فإن احلمالت اليت وعلى الرغم من. احلكومة على نشر املعلومات جتاه تلك الفئة املعنية
تشجع على استخدام الوسائل الواقية، مستمرة من أجل الوصول إىل القطاعات احملافظة يف 

 .، على الرغم من الزيادة الواضحة يف انتشار املرض)٢١٩(البلد
مل تقم الدولة بدعم دور املرأة كموجهة صحية فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة  - ٤٣٢
كن اهتم فريق صحي بإعطاء املرأة األولوية يف الوقاية وإعطائها دوراً إجيابياً اإليدز ول/البشرية

يف محاية األزواج من اإليدز، من خالل مشروعات إقليمية متعددة القطاعات يف جمال 
 .الصحة

 
 
 

__________ 
 .٢٠٠١وزارة الصحة   )٢١٧( 
 منظمة الصحة للبلدان األمريكية  )٢١٨( 
اتضح أن يف احلملة األخرية للوقاية من اإليدز واليت نظمتها وزارة الصحة خالل الشهور األخرية   )٢١٩( 

 قنوات تليفزيونية مفتوحة يف البلد هي اليت سلطت الضوء على ٦ قنوات فقط من جمموع ٣، أن ٢٠٠٣لعام 
 .الوقاية
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 املرفق
 ٢٠١٠-٢٠٠٠خطة املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء 

 

 


