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 الدورة الثانية واألربعون

    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٠
ــضايا واألســـ     ــة القـ ــى قائمـ ــردود علـ ــةالـ ــر  ل ئلة املطروحـ ــر يف التقريـ لنظـ

 السابع الدوري
  

 *أوروغواي  
 

 

 .هذا التقرير دون حترير رمسييصدر   * 



CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1
 

2 08-39095 
 

 مقدمة  
 . إعداد هذا التقرير املعهد الوطين للمرأة التابع لوزارة التنمية االجتماعيةتوىل 
 منهجية تـشاركية علـى غـرار        اُتبعت على األسئلة اإلضافية اليت طرحتها اللجنة،        لردول 

ــا مت  ــسا     م ــع واخلــامس وال ــارير الراب ــر اجلــامع للتق ــداد التقري ــدى إع ــة  ل ــسابع جلمهوري دس وال
 أدى   تصورات وإسهامات مجيع اهليئات العامـة املعنيـة، وإن         ا ملراعاة أوروغواي الشرقية، ضمان  

 .ر تقدمي هذا التقريرذلك إىل تأخ
 ، شــاركت عــن الــسلطة التنفيذيــة .وشــاركت يف هــذه العمليــة اهليئــات العامــة التاليــة   

ــصحة ووزارة   ــة ووزارة ال ــة االجتماعي ــة والزراعــة وصــيد األمســاك    وزارة التنمي ــروة احليواني الث
ة املركــزي، اردجملــس اإل/ووزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي واإلدارة الوطنيــة للتعلــيم العــام 

، اجملموعة النسائية يف جملسي الربملان، وعن الـسلطة القـضائية  ، شاركت  وعن السلطة التشريعية  
 . حمكمة العدل العلياشاركت
وزارة اخلارجية من خـالل اللجنـة املـشتركة بـني املؤسـسات             ب  اتصال ظل املعهد على  و 

 أمــام شــىت  الدولــة قطعتــها االلتزامــات الــيتعــىن برصــد تنفيــذاملعنيــة باملــسائل اجلنــسانية، الــيت ُت
وتتـألف هـذه اللجنـة مـن        .  املنشأة مبوجب معاهدات واللجان الدولية حلقـوق اإلنـسان         اهليئات

يـق املـساواة بـني       حتق  يف سـبيل    الـيت تـضطلع بتـدابري وبـرامج        املنظمات احلكومية وغري احلكومية   
 . التمييزنعماجلنسني و
 .وفيما يلي رد دولة أوروغواي 
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 . يف التقارير الدوريةللنظراملطروحة   واألسئلةقائمة بالقضايا  
 أوروغواي  

 
 واخلـامس   جلـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع       انظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير          

 .)CEDAW/C/URY/7(والسادس والسابع ألوروغواي 
 

 اإلطار املؤسسي والتشريعي  
أغـسطس  / آب ١٨ ؤرخامل ١٧٨١٧وفقا ملا جاء يف التقرير، تضّمن القانون رقم          - ١

 “التمييــز” بــشأن مكافحــة العنــصرية وكراهيــة األجانــب والتمييــز تعريفــا ملفهــوم   ٢٠٠٤
غـري  . نس يف اجملـاالت الـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة         يشمل التمييز على أساس نوع اجل     

. ال حيمي حياهتا اخلاصة، باعتراف الدولة الطرفوأن هذا التعريف ال خيص املرأة لوحدها 
يرجى بناء على توصية اللجنة يف إطار نظرها يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث للدولة              

 الـوارد يف    “يز ضد املـرأة   التمي” تعريف   إلدراجالطرف، ذكر التدابري األخرى اليت اختذت       
 . يف التشريعات احمللية)١( من االتفاقية١املادة 

هنـاك ميـل إىل     و. “التمييـز ضـد املـرأة     ”حتديـدا عبـارة     ف  تـشريعي يعـرّ   نـص   ال يوجد    
الــضبط يف  دون إدراج هــذا املفهــوم ب يف الغالــب املــرأة يف جمــاالت تتــأثر فيهــاضــمان احلقــوق

 بـشأن   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٦ ؤرخاملـ  ١٨١٠٤ القـانون رقـم       مـن  ٣ املادة   غري أن . التشريعات
 تـشري إىل  “ أة يف مجهورية أوروغـواي الـشرقية      تعزيز تكافؤ احلقوق والفرص بني الرجل واملر      ”
نـيط باملعهـد الـوطين للمـرأة التـابع          ت و “عدم التمييز ضد األشخاص على أسـاس نـوع اجلـنس          ”

 .تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة هبذا املوضوعؤولية مسلوزارة التنمية االجتماعية 
 ١٧٨٦٦ يشري التقرير إىل أن املعهد الـوطين للمـرأة املنـشأ مبوجـب القـانون رقـم                 - ٢
 املعهـد   أثناء واليةاسابقسائد   شرع يف تصحيح الوضع ال     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١ ؤرخامل

نظرهــا يف حالــة الدولــة ، والــذي كــان مــصدر قلــق للجنــة خــالل  الــوطين لألســرة واملــرأة
، ارتفعـت قيمـة ميزانيـة املعهـد     ١٧٢٩٦ومبوجـب القـانون رقـم     . ٢٠٠٢الطرف يف عام    

.  يف املائـة لـدفع املرتبـات       ٥٠الوطين للمرأة اليت ال خيصص منها سوى ما يزيد قليال على            
ــذ      ــة تكفــي لتنفي ــا إذا كانــت هــذه امليزاني ــان م ــة املعهــد يرجــى بي ــك،  . والي إضــافة إىل ذل

وضـــح التقريـــر إىل أي حـــد مت تعزيـــز املعهـــد مـــن حيـــث املـــوارد البـــشرية واهلياكـــل   ي ال

__________ 
، )A/57/38 (part 1) (٣٨ة العامـة، الـدورة الـسابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم       يـ الوثـائق الرمسيـة للجمع   انظـر   )١( 

 .١٨٧الفقرة 
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يرجــى تقــدمي معلومــات حمــددة تتــضمن . الالمركزيــة وآليــات املــساءلة والــسلطة التنفيذيــة
إحصاءات عن مدى زيادة عدد املوظفني والنسبة املئويـة للنـساء العـامالت يف هـذه اآلليـة                  

 . واهليئات البلدية اليت يشملها هذا املعهدستوى املقاطعات على موالنسبة املئوية للهياكل
ــرأة   ــد الـــوطين للمـ ــة   يفينـــدرج املعهـ ــة االجتماعيـ ــار وزارة التنميـ ــم( إطـ ــانون رقـ  القـ
 تـشرين   ٢٥ يف   ا واعُتمد قانون  ٢٠٠٥ عام    يف  للوزارة اهليكل التنظيمي وقد ُوضع   . )١٧٨٦٦
 طــرقعــدد موظفيــه بـصورة ملحوظــة وب  املعهـد   زادويف هــذا الــسياق،. ٢٠٠٧أكتـوبر  /األول
ففي البداية، مت مبوجـب القـانون املـذكور إدمـاج مـوظفي املعهـد الـوطين لألسـرة واملـرأة                     . شىت

 موظفتني يف إطار عقـود      دمجوبالتزامن مع إنشائه، مت     . الذي كان تابعا لوزارة التعليم والثقافة     
مـن هيئـات حكوميـة    التحقوا باملعهـد    إىل هذه النواة األولية موظفون    وانضاف. الوظيفة العامة 

 مــشاريع ممولــة يف إطــارتعاقــد معهــم مت الإطــار آليــة االنتــداب املؤقــت، وأشــخاص  يف أخــرى 
 وأشــخاص الــدويلاإلمنــائي  الوكالــة اإلســبانية للتعــاون   ن لــدىبواســطة التعــاون، ومتــدربو  

 .الوزارةمن الت ازمحاصلون على 
 وظفــان التحــق مإذام عناصــر أخــرى، انــضمب، تعــزز هيكــل املعهــد  ٢٠٠٨ويف عــام  

ــ علــى اولأشــخاص حــص ٤و  املؤقــتب انتــداال  يف إطــاراملعهــدب ــرة (الت ازم ).  أشــهر٩لفت
 . موظفني جدد١٠تعيني لعالوة على ذلك، جيري هذا العام تنظيم امتحانات تنافسية و

نـسبة   موظفا، مما يشكل زيادة ب     ٤٤ويصل عدد املوظفني العاملني حاليا يف املعهد إىل          
ــوا بامل   ٢٧٥ ــذين التحق ــوظفني ال ــدد امل ــة بع ــة مقارن ــام    يف املائ ــشائه يف ع ــد إن  ٢٠٠٥عهــد عن

 . يف املائة من النساء٩١  يف املائة من الرجال و٩ويضم هذا املالك الوظيفي ). موظفا ١٦(
لــشؤون اجلنــسانية خلدمــة تعــىن با جهــات مرجعيــة ٧يف الوقــت الــراهن لــدى املعهــد و 

كفـل  ت) لونس وكولونيا وبايساندو وريو نيغرو وريفريا وسالتو وتـاكوارميبو        كاني(مقاطعات   ٧
 يونيه مـن هـذا العـام تعـيني     / شهر حزيران  حبلولنه من املقرر    لك يف املائة،    ٣٦,٨٤تغطية بنسبة   

 سـيحقق تغطيـة    اعتمـادا علـى التعـاون، وهـو مـا      نيت مـرجعي  شخصني آخرين باعتبارمها جهـتني    
التنـسيق مـع   كفالـة   و العالقـات  تعزيـز ل هـذه اجلهـات املرجعيـة علـى    تعمو.  يف املائة ٥٠بنسبة  

آليات الشؤون اجلنسانية على مستوى البلديات، وكذلك مع خمتلف املمـثلني احمللـيني للـهيئات               
 .)٢( االجتماعيةنظماتاملالعامة و
ة  من املـساعدة املقدمـ  ة،اخلاص املعهد، إضافة إىل أمواله      فيدتس، ي بالتمويليتعلق  وفيما   
  اإلمنـائي  التعاون الدويل من خالل منظومـة األمـم املتحـدة والوكالـة اإلسـبانية للتعـاون                يف إطار 

 : املشاريع التالية يف إطارالدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، وذلك

__________ 
 .يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال اهليكل الوظيفي للمعهد الوطين للمرأة  )٢( 
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البنـــك الـــدويل لإلنـــشاء  (“عادلـــةالتنميـــة الالتعزيـــز املؤســـسي مـــن أجـــل مـــشروع ” - 
مـن  (ه والقضاء عليه    فحتاك وم رتيل منع العنف امل    اهلادف إىل  ) البنك الدويل  - والتعمري
 .)٢٠٠٨مارس / إىل آذار٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

 ) الـدويل  اإلمنـائي الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون     (“ مشروع تعزيز املعهـد الـوطين للمـرأة       ” - 
 إضفاء الشرعية والطـابع املؤسـسي علـى املعهـد مـن خـالل تعمـيم املنظـور                    إىل دفااهل

 احليــاة العامــة واجملتمــع املـدين وتعزيــز تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة األوىل  يندميــااين يف اجلنـس 
 .)٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦من ( تكافؤ الفرص واحلقوقلتحقيق 

يتــوىل تنفيــذه مكتــب  (“ أوروغــواي-دعــم تعزيــز املعهــد الــوطين للمــرأة  مــشروع ” - 
نــويب بتمويــل مــن  صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف الربازيــل واملخــروط اجل  

 ويهـدف هـذا املـشروع إىل دعـم تعزيـز املعهـد            ).  اإلمنـائي  الوكالة الكاتالونيـة للتعـاون    
 .)٢٠٠٩مايو / إىل أيار٢٠٠٦مايو / أيارمن(وإضفاء الشرعية عليه 

 .مؤسسة فريدريخ إبرت شتيفونغ يف أوروغواي - 
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - 
 .سكانصندوق األمم املتحدة لل - 

 
 ٦٤٤ ٥٠٧,٢٩(بيـسو   ١٥ ٠٨٧ ٩١٥,٦٢عهـد   امل  نفقات بلغت،  ٢٠٠٧يف عام   و 
 ٢٧٢ ٢٠٨,٤٠( بيــسو ٦ ٣٧٢ ٣٩٨,٧٣ها منــ)  مــن دوالرات الواليــات املتحــدةتدوالرا
)  دوالرا٣١١ ٦١٨,١٥( بيـسو    ٧ ٢٩٤ ٩٨٠,٨٩ متأتية من األموال اخلاصـة، و        )تدوالرا

 .متأتية من مشاريع التعاون
، يف حـني تتـأتى نـسبة         للمعهـد  مجاليـة  امليزانيـة اإل    يف املائـة مـن     ٤٢ نسبة   رة الوزا وفروت 

 مـشاريع تعاونيـة    يف املائـة مـن  ١٠  ونـسبة ، التعـاون الـدويل املـذكورة       من مشاريع   يف املائة  ٤٨
 .أخرى أقل حجما

  نفقـات   يف املائـة علـى     ٤٢ تزيـد بنـسبة      ٢٠٠٧ عـام     نفقات ومن املهم اإلشارة إىل أن     
 ). دوالرا٣٧٦ ٦٧٨( بيسو ٨ ٨١٨ ٠٣٢بالغة  ال٢٠٠٦عام 

 السؤال املتعلق مبا إذا كانت امليزانية تكفي لتنفيذ واليـة املعهـد، فـاجلواب هـو                 بصددو 
كفالـة  لومن الضروري يف فترة الوالية املقبلـة زيـادة امليزانيـة املقدمـة مـن الدولـة                  . أهنا ال تكفي  

 .استدامة الربامج واألعمال املنفذة
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ويعتـرف  إعـادة نظـر متعمقـة     الـساري حباجـة إىل    نـائي قانون اجل اللتقرير أن    ا ذكري - ٣
 ضـد العـادات احلميـدة       اجلـرائم ”، املتعلـق مبوضـوع      على اخلصوص بأن الفصل العاشر منه     

، كمـا يظهـر مـن       القـرن املاضـي   لتـصور إيـديولوجي كـان سـائدا يف          جتسيد  “ ونظام األسرة 
.  واإلخالل بـاآلداب العامـة     العرض واحلشمة  بعبارات مثل هتك     توصيف اجلرائم اجلنسية  

يرجى بيان اجلهود املبذولة على املستوى التـشريعي مـن أجـل تعـديل التـشريعات احلاليـة،                  
ويرجى تقدمي معلومات تتعلـق     . )٣(، بغرض مواءمتها مع االتفاقية    نائيقانون اجل ال سيما ال  و

ــائيقــانون اجلالن علــى اخلــصوص بالتقــدم احملــرز يف مــشروع تعــديل الفــصل العاشــر مــ      ن
 .وتوضيح ما إذا مت جترمي االعتداء اجلنسي يف إطار العالقة الزوجية

حيـل إىل جلنـة تعــديل    علـى جملـس الـشيوخ وأُ   نـائي قـانون اجل الُعـرض مـشروع تعـديل     
سـبتمرب  / أيلـول  ٨  املـؤرخ  ١٧٨٩٧  القانون رقم   من ٢٢ املادة   ، املنشأة مبوجب  نائيقانون اجل ال

 ).ون إضفاء الطابع اإلنساين على السجوناملعروف بقان (٢٠٠٥
 ومل تـشرع بعـد      نـائي لقانون اجل من ا وتعكف هذه اللجنة حاليا على إعداد اجلزء العام          

وسعيا لتقدمي إسهامات إىل املكلفني بـصياغة التعـديل، بـدأت اجملموعـة       . يف حتليل اجلزء اخلاص   
 عمليـة حتليـل   -دة اإلمنـائي للمـرأة    بدعم من صندوق األمم املتحـ     - النسائية يف جملسي الربملان   

 .نائي وقانون اإلجراءات اجلنائيةقانون اجلالومناقشة للمنظور اجلنساين يف تعديل 
 الـساري   نـائي قـانون اجل  الوفيما يتعلق بالعنف اجلنسي يف إطـار العالقـة الزوجيـة، فـإن               

 إدانة هذا النـوع مـن       الغتصاب، لكنه ال يشري إليه صراحة مما يتعذر معه        ثنيه من جرائم ا   يست ال
 .االعتداءات يف ظل تفسريها من منطلق مفاهيم السلطة األبوية

ال حيظـر صـراحة العنـف ضـد املـرأة           الـساري   يشري التقرير إىل أن القانون اجلنـائي         - ٤
للضحايا يف سياق القضايا املرفوعة أمام احملاكم واإلجراءات        واملساندة  احلماية  ”يكفل  وال  

 جيعـل مـن الـصعب إصـدار أحكـام باإلدانـة يف القـضايا القليلـة املرفوعـة          ، وهو مـا   “اجلنائية
إعـادة نظـر    ”وجاء يف التقرير أيضا أن القـانون اجلنـائي يتطلـب            . حاليا أمام احملاكم اجلنائية   

القـانون  أحكـام  جلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف مـن أجـل تعـديل       ذكر ا يرجى  . “متعمقة
 .هبذا الشأن للجنة ١٩رأة، مع مراعاة التوصية العامة رقم بالعنف ضد املاملتعلقة اجلنائي 
العنــف مكافحــة بــإقرار قــانون العنــف ضــد املــرأة مكافحــة أحــرز تقــدم كــبري يف جمــال  

ينص هـذا القـانون علـى اختـاذ تـدابري      و). ٢٠٠٢ الصادر يف عام   ١٧٥١٤ القانون رقم (املرتيل  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٣( 
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  هـذا القـانون  تطبيـق واقترن  . حمكمة جنائية ن  مل تصدر إدانة ع   وإن  املدين  حتفظية على املستوى    
 .ضحايا العنف املرتيلتعزيز خدمات رعاية النساء ب

تعـديل   جلنـة  فإىل جانب. ما يتعلق بضحايا اجلرائم اجلنسية لكن التقدم كان ضئيال في    و 
 مـن  ٢١املـادة  مبوجـب  قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      لتعـديل   نشئت أيـضا جلنـة       أُ القانون اجلنائي، 

 أحكامـا تكفـل     هتـضمين ع  ُيتوقـ الـذي   ،  ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٨املؤرخ   ١٧٨٩٧نون رقم   القا
 .واحلماية للضحايا يف سياق القضايا املرفوعة أمام احملاكماملساندة توفري 

ــاول    ــشة    وســيتم تن ــل ومناق ــذا املوضــوع يف ســياق حتلي ــائي   ه ــانون اجلن ــديالت الق تع
 .٣ها يف اإلجابة على السؤال اإلجراءات اجلنائية اليت أشري إليوتعديالت 

اإلطـار  إدخاهلـا علـى      تعـديالت بغـرض      املعهد الـوطين للمـرأة    ويف إطار دراسة، اقترح      
عـة حمـاور ذات أولويـة يف         اجلنسانية وحقـوق اإلنـسان للمـرأة علـى أرب          بالقضايااملتعلق  القانوين  

. اجلنــائيالقــانون واملــدين والقــانون العمــل وقــانون الدســتوري القــانون  : هــيالتــشريع الــوطين
الـسياسية  وأعدت مقترحات التعـديالت علـى الدسـتور بالتـشاور مـع مـشرعني مـن األحـزاب                   

 .األربعة املمثلة يف الربملان
ــةاحملققــة يف إطــار تطبيــق اخلطــة الرئيــسية يرجــى عــرض اإلجنــازات   - ٥  األوىل  الوطني

 هـــذا والتحـــديات الـــيت تعتـــرض) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(لتحقيـــق تكـــافؤ الفـــرص واحلقـــوق 
والنتـائج  عـن اإلجـراءات والـربامج املنفـذة         وحمدثـة   ، مبا يف ذلك معلومات مفصلة       التطبيق
 .ةيف إطار خطة العمل املذكوراحملققة 

، الـيت  األوىل لتحقيـق تكـافؤ الفـرص واحلقـوق    الوطنيـة   اخلطـة   بدأ العام املاضـي تطبيـق        
 أشـــارت إىل فتـــرة اللجنـــةالفتـــرة ألن وهنـــا نوضـــح  (٢٠١١ إىل ٢٠٠٧الفتـــرة مـــن تغطـــي 
ومــع بدايــة تطبيــق . بــدأت اإلجنــازات تظهــر للعيــان منــذ فتــرة وجيــزة فقــط ولــذلك ). أخــرى

 :اخلطة، جتدر اإلشارة إىل بعض تلك اإلجنازات
 .اليت تعاين منها املرأةعدم املساواة تتصدى ألشكال بدأت الدولة ككل  - 
 .للخطةوفقا عدة وزارات سنوية يف تنفيذية أُعّدت خطط  - 
 سياسـات تكـافؤ الفـرص واحلقـوق       تعمـيم   الوطنية يف   العامة  بدأ التفكري داخل اهليئات      - 

 .على نطاق اإلقليم بأكمله
ــات تعــىن    -  ــشئت وحــدات وآلي ــوزارات     أن ــع ال ــسني يف مجي ــني اجلن ــساواة ب ــق امل بتحقي

 .واهليئات العامة
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ــر      -  ــسني وبوشــرت ب ــساواة بــني اجلن ــق امل امج لتعمــيم اُتخــذت إجــراءات حمــددة لتحقي
 .املنظور اجلنساين يف اهليئات العامة الوطنية

علـــــى الـــــدوائر تحقيـــــق املـــــساواة بـــــني اجلنـــــسني يف املعنيـــــة بليـــــات اآلتعزيـــــز مت  - 
 .املقاطعات صعيد

 
 :ومن بني التحديات، جتدر اإلشارة إىل ما يلي 

 يــضم حبيــث(إنــشاء جملــس تنــسيق الــسياسات العامــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني    - 
 ).املوظفني كبار

ــات     -  ــشرية للوحــدات أو اآللي ــصادية وب ــوارد اقت ــوفري م ــساواة بــني   ت ــق امل ــة بتحقي املعني
 .لوزارات واملقاطعاتيف ااجلنسني 

 .السنوية يف كل وزارة من الوزاراتالتنفيذية طط تطبيق اخل - 
 .منظمات اجملتمع املدين يف رصد تطبيق اخلطةمشاركة تعزيز  - 
املعهــــد ومــــوارده ســــلطات علــــى زيــــادة القادمــــة، الواليــــة  خــــالل فتــــرة ،العمــــل - 

 .واالقتصادية البشرية
 

تــرد يف مــا يلــي اإلجــراءات والــربامج املنفــذة يف إطــار خطــة العمــل يف الــوزارات   
 . من التطبيق)٤(اليت أُعطيت األولوية خالل السنة األوىلالسبع 

 
 وزارة التنمية االجتماعية  

مـع مـديرين    استنادا إىل مقابالت    أجريت دراسة مؤسسية    ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة    
لتحقيــق الوطنيـة  اخلطــة تحديــد أهـداف  للتوصــل إىل بيانـات مرجعيــة تعتمـد ل  ، وثـائقي حتليـل  و

 وإحراز تقدم يف إضـفاء طـابع مؤسـسي علـى تعمـيم املنظـور اجلنـساين                تكافؤ الفرص واحلقوق  
ــوزارة وبراجمهــا ومــشاريعها  ــوزارة علــى تنظــيم    جهــة أخــرى،  ومــن. يف سياســات ال دأبــت ال

: االت الطــوارئ االجتماعيــة، مهــايف إطــار خطــة الرعايــة الوطنيــة يف حــ برنــاجمني اســتراتيجيني
 .“سبل اخلالص” و “العمل لصاحل أوروغواي”

__________ 
ــة     )٤(  ــة األولوي ــوزارات التالي ــوطين للمــرأة ال ــة ووزارة : تطبيــق اخلطــةيف مــنح املعهــد ال ــة االجتماعي وزارة التنمي

الداخلية ووزارة اإلسكان وإدارة األراضي والبيئة ووزارة اخلارجية ووزارة االقتصاد واملاليـة ووزارة الـصحة               
 .ووزارة العمل والضمان االجتماعي
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القـضايا اجلنـسانية    بـشأن   تنسيق  جمال ال يف  داخل الوزارة   ، أُحرز تقدم    ٢٠٠٧ويف عام    
وأُعـد برنـامج    . خمتلـف الـربامج   عى إىل تعميم املنظور اجلنـساين يف        من خالل عدة مديريات تس    

 .، حبضور الوزيرةاملديرينملوظفني وقُّدم املقترح يف اجتماع اتدريب ل
 :وزارة التنمية االجتماعيةوشىت مديريات املعهد اليت نفذها األنشطة فيما يلي و 

 
 تنسيق املناطقمديرية 
 االسـتراتيجية الكفيلـة بفـتح فـروع لـوزارة التنميـة             تنـسيق املنـاطق وضـع     مديريـة   تتوىل   

الـوزارة يف أراضـي   ومتثل مكاتب املنـاطق  . االجتماعية يف مجيع أحناء البلد، وتنفيذها وتطويرها      
مع اهليئات العامة ومنظمات اجملتمع املـدين       التنسيق  البلد وتتوىل وضع الربامج املؤسسية وتعزيز       

 .يف مجيع أحناء البلد
 :املعهد على خمتلف حماور العملو الروابط والصالت بني هذه اإلدارة وقد تعززت 
موظفـات فنيـات بـصفتهن      كاتب املناطق سـبع     معينت يف   ،  ٢٠٠٧فرباير  /فمنذ شباط  

ممـا ميثـل إسـهاما كـبريا يف وضـع          ،  املقاطعـات على صعيد   جهات مرجعية يف الشؤون اجلنسانية      
 .لوزارةلالسياسات املؤسسية 

مع منسقي املناطق يف البلد برّمته يف يومي عمل ُعرضت فيهمـا الوثيقـة        وشارك املعهد    
. علـى صـعيد البلـد ككـل       وقطعت أشواط يف حتديد اخلطوط العريضة لتطبيقهـا         النهائية للخطة   

ودورات بـشأن  وشارك منسقو املناطق يف اجتماعـات نظمهـا املعهـد ومشلـت حلقـات دراسـية        
تعزيــز بغيــة لألفرقــة املركزيــة خصــصت يــوم واحــد مكافحــة العنــف املــرتيل ودورات تــدريب ل
 .٢٠٠٨إدراج هذا املنظور يف عملية التخطيط لعام 

ــة وشــاركت   ــار   مديري ــات اختي ــاطق يف هيئ ــسيق املن املرشــحني للتعــيني يف مكاتــب  تن
 .املعهد باملناطق

ــد يف و   ــامج ضــع وشــارك املعه ــواطنني   برن ــا مركــز اســتقبال امل  )٥(يف ســيوداد دل بالت
يف اجملتمـع   املـرأة   حبقوق املواطنني ومـشاركة     للنهوض  مقترحات  بتقدمي  ) سان خوسيه  مقاطعة(

العنـف  لـضحايا   الرعايـة   تقـدمي   سـداء املـشورة و    إلالتدريب يف هذا اجملال، وإنشاء جهاز       وتوفري  
 .يف البلداملطبقة االجتماعية العامة السياسات يراعي املرتيل 

__________ 
ــز   )٥(  ــستهدف مراك ــواطنني  ت ــتقبال امل ــةحتــسني إمكاناس ــيوداد دل بال  ي ــتفادة ســكان س ــسياسات    اس ــن ال ــا م ت

 .االجتماعية وتوسيع نطاقها، وخصوصا السياسات والربامج اليت تنفذها وزارة التنمية االجتماعية
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و يف ســريالســتقبال املــواطنني مركــز إقامــة مــع هــذه املديريــة مــن أجــل  حاليــا ويعمــل  
 .لنساء ضحايا العنف املرتيلإليواء امركز وحيتضن نوريت، 

 
 السياسات االجتماعيةمديرية 
العدالـة   ركنـا مـن أركـان خطـة          لتحقيق تكافؤ الفرص واحلقـوق     الوطنيةاخلطة  تشكل   

 القطاعـات األضـعف   ، اليت تشارك فيها احلكومة بأكملـها، وتـصّب اهتمامهـا علـى            االجتماعية
ــا ــة ملواجهــة حــاالت     و ،اجتماعي ــدروس مــن اخلطــة الوطني ــسعى إىل اســتخالص ال الطــوارئ ت

 .حبثا عن هنج جديد للحماية االجتماعية) ٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة (االجتماعية 
مــن يف إطــار عمليــة احلــوار الــوطين بــشأن الــضمان االجتمــاعي، نظمــت أنــشطة كمــا  

وقُــدمت . جلــان الــصياغة التنفيذيــة  املــشاركة يف واملواضــيعية  املوائــد املــستديرة تنظــيم قبيــل 
 .أُخذ هبا يف الوثائق النهائيةإسهامات يف جمال املساواة بني اجلنسني 

تتـوىل تنفيـذ   األفرقة الفنية اليت   مع  مكافحة العنف املرتيل    يف جمال   تدريب  ونظمت أيام    
 .سبل اخلالصبرنامج 

 
 مديرية تنمية املواطن

مـع  و) تعزيـز املبـادرات احملليـة   برنـامج  يف إطـار  (عهد مع مديرية تنمية املواطن     تعاون امل  
واحتـــاد التعاونيـــات  تـــشجيع اإلنتـــاج  مـــشاريع يف إطـــار (الـــسياسات االجتماعيـــة  مديريـــة 
الـيت  ناجحـة   المـشاريع   للأمريكـا الالتينيـة     على دعم الدورة الـسادسة مـن مـسابقة          ) االجتماعية

 .Así se Hace واملعروفة باسم مسابقة ت شعبيةتشرف عليها نساء من قطاعا
الـسياسات العامـة واملنظـور اجلنـساين،         دورة   :دورتا تدريب ليـوم واحـد مهـا       ونظمت   

يف للفريــق الفــين خصــصتا ، املــشاركة االجتماعيــة والــسياسية مــن وجهــة نظــر جنــسانيةدورة و
وإضـافة  . البلـد بمـل املنجـز      هبدف تـوفري عناصـر تتـيح الـتفكري يف الع           مشاركة املواطنني برنامج  

اجلهـــات املرجعيـــة التـــابع إىل هـــذا الفريـــق، شـــارك يف الـــدورتني املـــذكورتني أعـــضاء فريـــق   
تابعة للمعهـد   العنية بالقضايا اجلنسانية    املرجعية امل هات  اجلالطفولة واملراهقة واألسرة، و    ربنامجل
 .املقاطعات يف
 

 برنامج الطفولة واملراهقة واألسرة
د يف جلنــة العمــل املــشكلة إلعــداد الدراســة االستقــصائية الوطنيــة بــشأن    شــارك املعهــ 

 علــى ، الــيت جتــرىهــذه الدراســةوهتــدف . ٢٠٠٨إجراؤهــا يف عــام املقــرر املراهقــة والــشباب 
.  عامـا  ٢٩ و   ١٢الذين تتـراوح أعمـارهم بـني        شخاص  بشأن األ بيانات  المجع  إىل  وطين  نطاق  
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ــة مواضــي  وإل ــة واملراهقــة  عية ضــّمت ممــثلني عــن  عــداد االســتمارة، ُشــكلت جلن برنــامج الطفول
التقييم والرصـد، واملعهـد الـوطين للمـرأة، واملعهـد           ومديرية  ،  للشبابواألسرة، واملعهد الوطين    

، واإلدارة الوطنيــة للتعلــيم د الــوطين لألغذيــة، ووزارة الــصحةالــوطين للطفــل واملراهــق، واملعهــ
 . االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبواللجنةالعام، ووزارة التعليم والثقافة، 

برنـامج الطفولـة    مـن   تنسيق املناطق، شارك فنيون     املكرس ملديرية   وكما ذُكر يف اجلزء      
واملــساواة لــتفكري يف مــشاركة املــواطنني اللــذين نظمــا لواملراهقــة واألســرة يف يــومي التــدريب 

 .اجلنسني بني
 

 مديرية التقييم والرصد
 إقرار اخلطة الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق، تعـاون املعهـد مـع هـذه املديريـة                     عقب 

وُعقدت سلسلة من االجتماعـات مـع أعـضاء       . على حتديد األهداف السنوية واخلمسية للخطة     
 .وأخذت النتائج اليت مت التوصل إليها يف االعتبار. الفريق التقين

 
 اج االجتماعياملديرية الوطنية للمساعدة احليوية واإلدم  

عالوة على وجود تنسيق دائم وتبادل مستمر لآلراء بشأن العنف املرتيل مـع مـسؤويل            
 حبثـا عـن بـدائل       ٢٠٠٧الربامج يف الـوزارة، أُحـرز تقـدم يف التعـاون مـع هـذه املديريـة يف عـام                     

ويف هـذا اإلطـار، نظمـت     . سكنية للنساء الاليت يعانني من حاالت عنف مرتيل شديد اخلطورة         
 .بدائل سكنية للنساء الالئي يعانني من العنف املرتيل: قة دراسية دولية مشتركة بعنوانحل
 

 املعهد الوطين للشباب
سبتمرب، وقع اتفاق بـني املعهـد الـوطين للـشباب واملعهـد الـوطين للمـرأة مـن                   /يف أيلول  

. “اتلليــوم العـاملي لــدرء محــل املراهقــ ”جهـة وخمتــرب بــايري مـن جهــة أخــرى، هبـدف التــرويج    
 .وجاء هذا التوقيع يف إطار النهوض باحلقوق اجلنسية واحلقوق اإلجنابية

 
 وزارة الداخلية  

ــام      ــذ ع ــوزارة من ــسمى     ٢٠٠٦باتــت هــذه ال ــسانية ت ــضايا اجلن ــة بالق ــة معني ــضم آلي  ت
فيمـا يلـي األهـداف      . ، أنـشئت مبوجـب مرسـوم وزاري       “املنتدى املرجعي للقضايا اجلنـسانية    ”

 :٢٠٠٧ددة يف اخلطة التنفيذية السنوية لعام االستراتيجية احمل
 . للتصدي للعنف املرتيل واجلنساينتنفيذ استراتيجية - ١ 
 .مدن آمنة تراعي املنظور اجلنساينتعزيز سياسات األمن العام وصوال إىل  - ٢ 
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 .دماج النساء احملرومات من احلريةاعتماد تدابري إل - ٣ 
 .رية من تدابري يف جمال السياسات اجلنسانيةتنفيذ ما حددته السلطات الوزا - ٤ 

 
وتركــز العمــل علــى تــوفري الــدعم لوضــع اســتراتيجية مؤســسية للتعامــل مــع موضــوع    

وانـصّب اجلهـد علـى عمليـة     . العنف املرتيل بإدماجه مؤسـسيا يف صـلب سياسـات األمـن العـام            
 .)٦(نف املرتيل إجراءات مكافحة الع-إعداد دليل اإلجراءات يف جمال العنف ضد املرأة 

الـذي يهـدف إىل     “ مؤشـرات العنـف املـرتيل     ”وشارك املعهد يف شىت أنشطة مـشروع         
اإلحاطة باجلوانب األساسية لإلشكالية استنادا إىل دراسة ما يقـدم مـن شـكاوى بـشأن العنـف             
املرتيل وغريه من اجلـرائم، مـن قبيـل توجيـه التهديـدات، واإلصـابة جبـروح، واجلـرائم اجلنـسية،             

 .إىل ذلكوما 
ــسانية مو     ــضايا اجلنـ ــي للقـ ــدى املرجعـ ــاول املنتـ ــدخول   وتنـ ــان الـ ــق بامتحـ ــيع تتعلـ اضـ
مناصــب تنفيذيــة يف جهــاز الــشرطة، ومراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مناقــشة القــانون          لتقلــد

األساســي جلهــاز الــشرطة، إضــافة إىل إدمــاج القــضايا اجلنــسانية يف املنــهج التعليمــي للمدرســة  
 .الوطنية للشرطة

 
 وزارة الصحة  

، ُعقدت جلسات عمل مع الربنامج الوطين املعـين بـاملرأة والقـضايا             ٢٠٠٧خالل عام    
 .ونظمت أنشطة بالتشارك معه. اجلنسانية التابع للوزارة

وأهم مثال جيسد التواصل والتنسيق بني اهليئـتني عـرب الـبالد مـا اضـطلعت بـه اجلهـات                     
التابعـة للمعهـد يف املقاطعـات واملـديريات يف املقاطعـات مـن              املرجعية املعنية بالقضايا اجلنسانية     

 الـذي يـنص   ٤٩٤/٢٠٠٦أنشطة وما نظمته من أيام تدريبيـة للمـضي قـدما يف تنفيـذ املرسـوم             
 .على وجوب التكفل مبا ُيعرض على الدوائر الصحية من حاالت العنف املرتيل

 : يليومن األمثلة األخرى على التواصل والتشارك يف التنفيذ ما 
 .نشر دليل صحة املرأة - ١ 
 . الدويل ملكافحة العنف ضد املرأةإعداد ملصق اليوم - ٢ 
إصــدار وزارة التنميــة االجتماعيــة طلــب تقــدمي عطــاءات لتــوفري تــدريب مــن    - ٣ 

 .املستوى األول يف جمال الرعاية الصحية يف مقاطعة كولونيا
__________ 

 .٢٠٠٧يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال والتقرير السنوي للمعهد الوطين للمرأة لعام  )٦( 
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 وزارة االقتصاد واملالية  
ــع    ــم مـ ــصال دائـ ــاك اتـ ــام   هنـ ــذ عـ ــوزارة منـ ــذه الـ ــه يف   ٢٠٠٥ هـ ــالتزام قطعتـ ــدأ بـ  بـ

 .مارس/آذار ٨
رك، يـــضم مكتـــب التخطـــيط وجيـــدر بالـــذكر أنـــه قـــد مت إنـــشاء فريـــق عامـــل مـــشت   
ــة ووزارة االقتــصاد واملاليــة واملعهــد، عهــد إليــه مبتابعــة موضــوع امليزانيــات املراعيــة         وامليزاني

 .اجلنسني للفوارق بني
، أرفـق تقريـر يعـرض       ١٨١٠٤وية املفروضـة مبوجـب القـانون        ويف إطار املـساءلة الـسن      

أو السياسات املنفذة يف إطـار اخلطـة   /قدمته اهليئات العامة من معلومات بشأن اإلجراءات و        ما
 .٢٠٠٨الوطنية لتكافؤ الفرص واحلقوق وااللتزامات املقطوعة لعام 

 
 وزارة اخلارجية  

 طـابع رمسـي علـى اجملـال اجلنـساين يف            يكمن أحـد أهـم أوجـه التقـدم احملـرز يف إضـفاء              
وشـارك  . وزارة اخلارجية، وقد عمل املعهد مع السلطات الوزارية مـن أجـل تعزيـز هـذا اجملـال                 

ونظمـت رابطـة مـوظفي      . املعهد أيضا بتقدمي عروض يف شىت االجتماعات اليت نظمتها الوزارة         
 العمـل الدبلوماسـي، كـان       السلك الدبلوماسي للمرة األوىل حلقة دراسية بشأن وضع املرأة يف         

وقـدمت نتـائج حبـث      . موضوعها الرئيسي حاالت التمييز اليت تعاين منها املرأة يف حياهتا املهنية          
نوعي أجرته موظفات يف اهليئة، مـشفوعة ببيانـات ُتظهـر الفـوارق بـني الرجـل واملـرأة يف تقلـد          

 .املناصب أو االضطالع مبهام متثيلية تعترب أرفع مكانة
عهد أرتيغاس للعمل الدبلوماسي الذي يعىن بتدريب املـوظفني الدبلوماسـيني،           وأدمج م  

ومتخـضت اجلهـود يف وزارة      . وحدة تدريبية بشأن القضايا اجلنسانية يف مـادة حقـوق اإلنـسان           
اخلارجية عـن قـرار إدمـاج موضـوع القـضايا اجلنـسانية كمـادة دراسـية دائمـة يف منـهج معهـد                        

 .أرتيغاس ابتداء من هذا العام
ونفــذ املعهــد أنــشطة بالتنــسيق مــع مديريــة الــشؤون القنــصلية والعالقــات، الــيت تعــىن     

ونشرت األنشطة الـيت اضـطلع      . بالتواصل مع املواطنني األوروغوايني الذين يعيشون يف اخلارج       
 .www.canaluruguay.com.uyهبا املعهد على القناة الرقمية 

 
 وزارة العمل والضمان االجتماعي  

حمـور العمـل بـأجر وسياسـات العمالـة وحمـور       : ارتكز العمل على حمورين رئيسيني مها   
 .الضمان االجتماعي

http://www.canaluruguay.com.uy/
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ــة، متــت املــشاركة واملــسامهة أساســا يف أعمــال       ففيمــا يتعلــق مبحــور سياســات العمال
 املعاملــة ويف العمــل، الــيت تعمــل يف كنــف  اللجنــة الثالثيــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص واملــساواة يف 

 .وزارة العمل والضمان االجتماعي، حيث تقوم املديرية الوطنية للعمل بتنسيق اجتماعاهتا
ويف هذا الـصدد، مت تقـدمي الـدعم الـتقين واملنـهجي إلجـراء تقيـيم ملـا أُجنـز مـن أعمـال                

 .٢٠٠٨وإعداد اخلطة التنفيذية السنوية لعام 
ــة    ــصوص مديريـ ــضمان      وخبـ ــة للـ ــة القطاعيـ ــرأس اللجنـ ــيت تـ ــاعي الـ ــضمان االجتمـ الـ

إذ شـاركت بـصفتها حمـاورا دائمـا يف          . ٢٠٠٧االجتماعي، فقد قطعت أشـواطا هامـة يف عـام           
ــشطة          ــن أن ــد م ــا وضــعه املعه ــدعم مل ــدمت ال ــاعي، وق ــضمان االجتم ــشأن ال ــوطين ب احلــوار ال

 .ومبادرات يف هذا اإلطار
ة تتــــيح تنــــسيق وتعزيــــز أعمــــال يا اجلنــــسانيوأحــــرز تقــــدم يف إنــــشاء آليــــة للقــــضا 
ــوىل       خمتلــف ــسياسات الــيت تت ــساين يف ال ــة حبيــث يتــسىن إدمــاج املنظــور اجلن ــديريات الوطني امل
 .وضعها الوزارة

 
 وزارة اإلسكان وإدارة األراضي والبيئة  

ــة عــام    ــل مبوجــب     ٢٠٠٦يف هناي ــسانية واإلســكان واملوئ ــة القــضايا اجلن ــشئت جلن ، أن
، وشــاركت هــذه اللجنــة بنــشاط يف إعــداد اخلطــة الوطنيــة لتكــافؤ الفــرص        مرســوم وزاري

وأعـدت، بـدعم مـن املعهـد، خطـة تنفيذيـة سـنوية ترمـي إىل املـضي قـدما يف تنفيـذ                        . واحلقوق
 .اخلطة الوطنية

 :وفيما يلي احملاور الرئيسية للخطة التنفيذية السنوية 
 .زيزهااملوئل وتعإضفاء الشرعية على جلنة القضايا اجلنسانية و - ١ 
ــار        - ٢  ــددة يف إطــ ــشاريع حمــ ــاد مــ ــا بإجيــ ــوزارة وبراجمهــ ــات الــ ــيم سياســ تعمــ
 .املنفذة السياسات
 .توفري التدريب والتوعية يف جمال القضايا اجلنسانية للموظفني والسلطات - ٣ 

 
ولــدى اللجنــة منتــدى يف املوقــع الــشبكي لــوزارة اإلســكان وإدارة األراضــي والبيئــة،    

معلومات عن األنشطة اليت تنجزها، وتنشر ما مت التعهد به مـن التزامـات يف اخلطـة      حيث توفر   
وقـد انــصّب جهـدها علـى إعـداد برنـامج البـدائل الــسكنية       . الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص واحلقـوق    
وســعيا إىل تنفيــذ هــذا الربنــامج، التــزم املعهــد بإتاحــة مــوظفني . للمــرأة يف حالــة العنــف املــرتيل

وهنـاك اقتـراح    .  الـدعوة لتقـدمي طلبـات الترشـيح، ومـا زالـت العمليـة جاريـة                اثنني، وأعلن عن  
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يدعو إىل تشكيل فريق تقين مشترك بني املؤسسات، يتوىل صوغ برنـامج وبروتوكـول يعـرض                
خمتلف البدائل املتوائمة مع العملية واحلاالت املختلفة للنساء الالئـي يعـشن يف هـذه األوضـاع،                 

ــستفيدات   ــة امل ــهنويكفــل متابع ــا  . من ــة عنواهن ــسني  ”ونظمــت دورة تدريبي ــني اجلن ــساواة ب امل
 من كبار املوظفني اإلداريني والفنيني، إضافة إىل أعضاء مـن منتـدى       ٣٥، شارك فيها    “ئلووامل

وكان اهلدف العام هـو تـوفري التـدريب يف جمـال القـضايا              . القضايا اجلنسانية التابع هلذه الوزارة    
ق عمليـات تتـيح إدمـاج هـذا املنظـور يف الـسياسات الـيت تنتـهجها                  اجلنسانية واملوئل بغية إطـال    

 .الوزارة يف البلد
 

 العنف ضد املرأة  
يقر التقرير بأن الطفـالت واملراهقـات الالئـي يقعـن ضـحايا للعنـف املرتلـني يلقـني                    - ٦

معاملــة متييزيــة، مــا دامــت احملــاكم تعطــي األفــضلية لتنفيــذ قــانون الطفــل واملراهــق، الــذي  
يرجـى تقـدمي معلومـات      . أو إسـاءة املعاملـة    /وفر ضمانات يف حاالت اإليذاء اجلنسي و      ي ال

عن املرحلة اليت بلغهـا النظـر يف مـشروع القـانون األويل لتعـديل قـانون الطفـل واملراهـق،                      
ــا يفرضــه مــن    ــات علــى مــرتكيب جــرائم مــن   ووصــف مفــصل ملــضمونه، وخباصــة م  عقوب

 .القبيل هذا
. راهــق علــى أفعــال جنائيــة، وإمنــا حيــدد إجــراءات للحمايــة ال يــنص قــانون الطفــل وامل 

وفيما يتعلق بسوء املعاملة واإليذاء، تتيح هذه اإلجراءات ضـمانات أقـل ممـا يـنص عليـه قـانون                    
 .)٧(العنف املرتيل

اجلـــرائم املتعلقـــة بـــسوء معاملـــة األطفـــال ) البـــاب العاشـــر(ويـــنظم القـــانون اجلنـــائي  
 ١٧٨١٥ويوجد قيد التنقيح القـانون رقـم     . هقات وإيذائهم جنسيا  والطفالت واملراهقني واملرا  

 / كـانون الثـاين  ١٧ املـؤرخ   ١٨٢٥٠املتعلق باالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية والقانون رقم        
 .)٨( املتعلق باهلجرة الذي يناول جرمية االجتار بالبشر٢٠٠٨يناير 
ــاكم متخصــصة يف شــؤون       - ٧ ــع حم ــشاء أرب ــر إىل إن ــشري التقري ــة  ي ــرة يف مقاطع األس

 بـشأن العنـف     ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ٢ خ املـؤر  ١٧٥١٤فيديو، مبوجب القـانون رقـم       يمونت
لكنه يعترف بأن تلك احملاكم تعمل يف ظل ضغوط شديدة من كثرة قـضايا العنـف                . املرتيل
 املعروضة عليها والقضايا األخرى املتعلقة حبماية القـّصر، وبـأن نـسبة قـضايا العنـف                 املرتيل

__________ 
تعـديل قـانون الطفـل واملراهـق،     :  يف الربملـان يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال مـشروع التعـديل قيـد الدراسـة        )٧( 

 ).مبوافقة جزئية(مشروع قانون بشأن سوء املعاملة واإليذاء اجلنسي للطفلة واملراهقة 
 .يرد نص هذين القانونني يف املرفق املتعلق هبذا السؤال )٨( 
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يرجـى تقـدمي    .  يف املائة تقريبـا    ٤ اليت ينتهي هبا املطاف إىل احملاكم اجلنائية ال تتجاوز           يلاملرت
معلومات عن املـوارد البـشرية واملاليـة املخصـصة حملـاكم شـؤون األسـرة مـن أجـل ضـمان                      

املـرتيل   إحصائية بشأن عـدد حـاالت العنـف          بياناتويرجى أيضا تقدمي    . حسن سري عملها  
 عنها ونـوع العقوبـات املفروضـة، يف    الصادرةاحملاكم، وعدد األحكام    هذه  على  املعروضة  

 .حال وجودها
. توجد يف مونتيفيدو أربع حمـاكم متخصـصة تـضم مكتـبني يعمـل كـل منـهما بنـوبتني                    

هيئــة مؤلفــة مـن قــاض مكلــف ولكـل هيئــتني فريــق مـن املــوظفني الفنــيني    هنـاك   كـل نوبــة  يفو
 اإلنفـاق الـسنوي علـى       ، يبلغ واستنادا إىل ذلك  .  النوبتني واإلداريني واملساعدين املشتركني بني   

 دوالرا مـــن دوالرات الواليـــات  ٧٥٣ ٥٣١,٤٤( بيـــسو ١٧ ٦٤٠ ١٧١املـــوارد البـــشرية  
 صـيانة املبـاين واملعـدات،    تكـاليف  و، باقي نفقات التسيري من قبيل اللـوازم املكتبيـة       أما) املتحدة

 دوالرا ١٨٧ ٩٥٣,٨٧( بيــسو ٤ ٤٠٠ ٠٠٠ فتبلــغومــصروفات الطباعــة واملــواد احلاســوبية  
 .)٩()من دوالرات الواليات املتحدة

الدعاوى املرفوعة واإلجـراءات     عدد   )١٠()باملرفق املتعلق هبذا السؤال   (ويرد يف اجلدول     
 قانون الطفولة واملراهقـة،     انتهاكات و املرتيل العنف   املباشرة واجللسات املعقودة للبت يف قضايا     

حـــصرا ، فيمـــا يتعلـــق ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣ الفتـــرة مـــن يفاملؤشـــرات  وتطـــور هـــذه ٢٠٠٧ يف
 .املنـزيل املعنية بالعنف مبحاكم العاصمة

 اإلحــصاءات التابعــة لــشعبة   دائــرةوفيمــا يتعلــق بعــدد األحكــام الــصادرة، أجــرت       
 ٢٠٠٧نــوفمرب /أكتــوبر إىل تـشرين الثــاين /التخطـيط وامليزانيــة خـالل الفتــرة مــن تـشرين األول   

 األربـع املعنيـة بـشؤون       االبتدائيـة  أمـام احملـاكم      ٢٠٠٥ة من القضايا املرفوعة يف عام       دراسة لعّين 
ــ.  يف مونتيفيــــدواملــــرتيلاألســــرة واملتخصــــصة يف العنــــف  بني هــــذه الدراســــة األحكــــام وتــ

ويــرد يف . ٢٠٠٥كــإجراءات حلمايــة الــضحية املفترضـة يف القــضايا املرفوعــة يف عــام   الـصادرة 
 إجـراء والنـسبة املئويـة مـن         كـل املتخذة وعدد  امللفات الـيت صـدر فيهـا           املرفق جدول بالتدابري    

 .)١١(جمموع العينة

__________ 
 .على املوظفنينوي السيرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال جدول يبني التكلفة املقدرة لإلنفاق  )٩( 
ــات عــن       )١٠(  ــضمن بيان ــسؤال جــدول يت ــق هبــذا ال ــق املتعل ــرد يف املرف ــة ي ــدعاوى املرفوع ــودة  ال ــسات املعق  واجلل

 . وتطور املؤشراتاإلجراءات املباشرةو
 .١٧٥١٤ من القانون ١٠يتضمن املرفق املتعلق هبذا السؤال إجراءات احلماية الصادرة مبوجب املادة  )١١( 
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وفيمــا يتعلــق بــأنواع العقوبــات املفروضــة، جــدير بالــذكر أن العمليــة املقــررة مبوجــب  
لـــى فـــرض عقوبـــات علـــى اجلنـــاة،  ال تـــنص عاملـــرتيل بـــشأن العنـــف ١٧٥١٤القـــانون رقـــم 

 .ار تدابري حلماية الضحية املفترضةميكن للقاضي املختص إصد وإمنا
 

 االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء  
ــدم وجــود ســ     - ٨ ــسبب وراء ع ــضاح ال ــات إحــصائية   يرجــى إي ــة أو بيان جالت رمسي
. دراسات بشأن االجتار بـاملرأة يف أوروغـواي سـواء يف إطـار شـبكات وطنيـة أو دوليـة                    أو

 دراسات لتقييم حجم هذه املشكلة، وتقدمي       ويرجى ذكر ما إذا أجريت، أو يعتزم إجراء،       
معلومات عن اجلهود الرامية إىل مكافحة هذه الظـاهرة والقـضاء عليهـا، وال سـيما مـا إذا                
كان من املمكن تقدمي مشروع قانون لتجرمي االجتار باملرأة والعقوبات املنصوص عليهـا يف              

اون مـع بلـدان جمـاورة       ويرجى وصف اجلهـود املبذولـة للتعـ       . هذا الصدد يف حال وجودها    
 .تستخدم معربا أو بلدان الوجهة النهائية يف هذا الشأن

إن اعتراف السلطات الوطنية بظاهرة االجتار باملرأة حديث العهد جـدا يف أوروغـواي               
 وقـــد بـــدأ االجتمـــاع املتخـــصص  .ويف منطقـــة الـــسوق املـــشتركة لبلـــدان املخـــروط اجلنـــويب 

ة لبلدان املخروط اجلنويب، من منطلق قلقه يف هـذا الـشأن،            املرأة التابع للسوق املشترك    لشؤون
ــا   يف  ــذ ع ــه من ــسألة يف جــدول أعمال ــسيق مــع املنظمــة  ال وشــرع يف ٢٠٠٥ مإدراج هــذه امل تن

 .الدولية للهجرة
ويعمل املعهد الوطين للمرأة منذ السنة األوىل من إنشائه بالتنسيق مـع املنظمـة الدوليـة                 

 ينـصب و. ‘‘ علـى العـودة  غـري الـشرعيني   مـساعدة املهـاجرين     ’’للهجرة من أجل وضع برنـامج       
عـادة إدمـاج النـساء مـن     املـساندة الالزمـة إل   علـى تـوفري الرعايـة الطبيـة و         اجلهد يف هـذا اإلطـار     

يـشارك أعـضاء الفريـق الـتقين باسـتمرار يف محـالت للتوعيـة وبنـاء            و. ضحايا االجتار يف اجملتمـع    
 يف مـشروع إقليمـي      كما يـشارك املعهـد    . عام واخلاص القطاعني ال من  القدرات تنظمها هيئات    

ــوان  ــه ‘‘ نقطــة اجلنــوب ’’بعن ــشاءهدف ــة مــن اخلــرباء واملــوظفني، مــن الرجــال    إن  شــبكة إقليمي
. بناء القدرات وتعزيـز املـوارد املؤسـسية       لوالنساء، املعنيني بالوقاية من خالل تطبيق استراتيجية        

تب املنظمة الدولية للهجرة يف أوروغواي بعمـل    مك يستفيد هذا املشروع، الذي يتوىل تنفيذه     و
مماثــل، بــدعم مــايل مــن مكتــب رصــد ومكافحــة االجتــار باألشــخاص التــابع لــوزارة خارجيــة    

وتــشمل األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا أعمــاال يف بلــدان املخــروط   . الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ــا وشــيلي   ــويب، إضــافة إىل بوليفي ــاء القــدرا  . اجلن ــضا بن ــزم أي ت يف جمــال اســتخدام أدوات  ويعت

ــها          ــا والكــشف عن ــق فيه ــة والتحقي ــواد اإلباحي ــع حــاالت االجتــار وامل ــن أجــل من اإلنترنــت م
 . كامالا هذا املشروع عاميستغرق إجنازو. ومتابعتها
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، قــام مكتــب املنظمــة الدوليــة للــهجرة يف أوروغــواي بإعــداد تقريــر   ٢٠٠٦ويف عــام  
لتعـاون مـع جهـات فاعلـة أخـرى وطنيـة ودوليـة معنيـة                باألنشطة يعكس اإلجراءات املتخـذة با     

 . بالتنسيق مع املعهد الوطين للمرأةما أجنز من أعمالويتضمن هذا التقرير . مبوضوع اهلجرة
 املنظمــة الدوليــة للــهجرة أيــضا دراســة  أجــرت)١٢(٢٠٠٦ديــسمرب /ويف كــانون األول 

أوروغــواي  يف كــل مــن غالل اجلنــسياستكــشافية بــشأن االجتــار باألشــخاص ألغــراض االســت 
 .وشيليواألرجنتني 

 ١٨٢٥٠ اعتمـد برملـان أوروغـواي القـانون رقـم            ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١٧ويف   
 .)١٣( موضوع االجتار باألشخاص٧٧بشأن اهلجرة الذي يتناول بدءا من مادته 

 
 احلياة السياسية والعامة  

لجنـة فيمـا يتعلـق بـالتقريرين        يرجى ذكر ما إذا اتُّخذت إجراءات ملتابعة توصـية ال          - ٩
الــدوريني الثــاين والثالــث للدولــة الطــرف، والــيت تــدعو إىل اختــاذ تــدابري مناســبة وتطبيــق    

 من االتفاقية، ٤ من املادة ١استراتيجيات شاملة، مبا فيها تدابري مؤقتة خاصة وفقا للفقرة   
 .)١٤(لقرارلزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة، وال سيما يف عمليات صنع ا

ترد أدناه تفاصيل التدابري املتخذة لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة، وخاصـة يف                    
 :عمليات صنع القرار

 
 :اإلصالحات التشريعية  

مــشروع قــانون املــشاركة الــسياسية واملــساواة بــني اجلنــسني الــذي يــشترط حــدا أدىن   - 
 .)١٥(تخابيةللنسبة املئوية لكل من اجلنسني يف القوائم االن

مشروع قانون األحزاب السياسية اليت خيول حافزا اقتـصاديا لألحـزاب الـسياسية الـيت                - 
 .)١٦(تشجع مشاركة الرجل واملرأة على قدم املساواة

__________ 
 Gonzalez, Diana; Tuana, Andrea: “Invisibles y silenciadas. Aportes y reflexiones sobre la Trata deانظـر    )١٢( 

personas con fines de explotacion sexual commercial en Uruguay” . ٢٠٠٦أوروغواي. 
 .www.parlamento.gub.uy:  بشأن اهلجرة على العنوان التايل١٨٢٥٠ميكن االطالع على نص القانون رقم  )١٣( 
 .املرجع نفسه )١٤( 
 .يرد نص مشروع القانون يف املرفق املتعلق هبذا السؤال )١٥( 
 .يرد نص مشروع القانون يف املرفق املتعلق هبذا السؤال )١٦( 
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 إجراءات التوعية وبناء القدرات  
 هذا املشروع إىل تعزيـز القيـادات النـسائية يف احلقـل             يسعى. “Parlamentaمشروع  ” - 

املنهجيــة الــيت تعــزز الوســائل  واألدوات النظريــةلربملــاين مــن خــالل تــوفري الــسياسي وا
العمــل الــسياسي؛ وتــشجيع إدراج مــسائل إطــار  يف املفاوضــةقــدراهتن علــى احملاّجــة و

 للمــشاركة يفبــرامج األحــزاب الــسياسية  و مقترحــاتجــدول األعمــال اجلنــساين يف  
تخابيـة وأمهيـة مـشاركة املـرأة        ؛ وتوعيـة الـسكان بالعمليـات االن       ٢٠٠٩انتخابات عام   

 .)١٧(يف املناصب االنتخابية ومراعاة املسائل اجلنسانية يف برامج وخطط احلكومة
 هذا املـشروع إىل تقويـة وتعزيـز شـبكة           يهدف. “مشروع شبكة النساء السياسيات   ” - 

 علـى التـأثري علـى مـستوى املقاطعـات وعلـى املـستوى               وبناء قدرهتا النساء السياسيات   
ــه النــساء مــن   مــن خــالل الــوطين يف ســبيل األحــزاب كافــة  جهــود يف الــدفع مبــا تبذل

 .)١٨( يف السياسات العامةملراعاة املنظور اجلنساينبرنامج مشترك التوصل إىل 
 

ويف إطــار االجتمــاع الثــامن عــشر املتخــصص لــشؤون املــرأة التــابع للــسوق املــشتركة    
، قـام املعهـد الـوطين للمـرأة،     ٢٠٠٧أكتـوبر  / املعقـود يف تـشرين األول  لبلدان املخروط اجلنويب  

وزيرات يف بلـدان املخـروط      برملانيات و مجع  الذي يتوىل الرئاسة املؤقتة لالجتماع، بتنظيم لقاء        
 التوصـل   هوكان الغـرض منـ    . ، وذلك باالشتراك مع اجملموعة النسائية يف جملسي الربملان        اجلنويب

شاركة الــسياسية للمــرأة يف جمــاالت صــنع  تعزيــز املــلإىل اتفــاق بــشأن اســتراتيجيات مــشتركة  
 اللقـاء مـسألة املـشاركة     هـذا ونوقـشت يف    . القرار، وخاصة يف برملـان بلـدان املخـروط اجلنـويب          

ــة وبرملــان املخــروط اجلنــويب       الــسياسية للمــرأة يف جمــاالت التمثيــل مــن قبيــل الربملانــات الوطني
أو الـوزيرات   /األعمـال بـني املـشّرعات و      وأثريت أمهية تنسيق جداول     . وبرملان أمريكا الالتينية  

أو مديرات آليات املرأة علـى الـصعيد الـوطين ومنظمـات اجملتمـع املـدين والنقابيـات وتعميـق               /و
وعلى املستوى الوطين، اقُترح تنفيذ قـوانني أو تـدابري تـضمن            . العمل داخل األحزاب السياسية   
 . كل بلداتاملشاركة الفعالة للمرأة يف برملان

تأكيــد توافــق آراء كيتــو وضــرورة ســعي برملــان املخــروط اجلنــويب إىل حتقيــق    وأعيــد  
ــه         ــسني يف جــدول أعمال ــني اجلن ــساواة ب ــساين وامل ــسني وإدراج املنظــور اجلن ــني اجلن التكــافؤ ب

ــسياسي ــقو. ال ــدان      اتف ــسابقات يف بل ــات ال ــات والربملاني ــساء الربملاني ــشكيل شــبكة للن ــى ت  عل

__________ 
 . للمشروع يف املرفق املتعلق هبذا السؤالعرض مفّصليرد  )١٧( 
 .هبذا السؤال للمشروع يف املرفق املتعلق عرض مفّصليرد  )١٨( 
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 كــل بلــد مــع أعــضاء برملــان املخــروط اجلنــويب بغــرض  املخــروط اجلنــويب، وعقــد جلــسات يف
 . التوصيات الدوليةتوعيتهم بضرورة اإلسراع بتنفيذ

 القـانون املتعلـق   املرحلـة الـيت بلغهـا النظـر يف مـشروع     يرجى تقدمي معلومـات عـن       - ١٠
بتنظيم عملية إعداد القـوائم االنتخابيـة لألحـزاب الـسياسية يف أوروغـواي، وكـذلك عـن         

 .ا املشروعحمتوى هذ
، أقـــّرت جلنـــة الدســـتور والتـــشريع يف جملـــس الـــشيوخ ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان٢٢يف  

ــشروع قــانون األحــزاب الــسياسية    ــايو، / أيــار١٤ويف . )١٩(م ــس الــشيوخ لكنــه   ناقــشهم  جمل
وحتظـى املبـادرة حـىت اآلن بتأييـد         . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١ إىل   أرجأ النظر فيه  يصوت عليه، و   مل

لس الشيوخ التابعني للحزب احلاكم، اجلبهـة الواسـعة، وبتأييـد عـضو              عضوا من أعضاء جم    ١٧
 .واحد من املعارضة

يرجى تقدمي معلومـات مـستكملة عـن مناقـشة وإقـرار مـشروع القـانون املعـروض               - ١١
 .على جملس الشيوخ بشأن املشاركة السياسية

ة اخلاصـة   قيـد الدراسـة يف اللجنـ   هـو  و٢٠٠٧يوليـه  / متوز ١١قُدم مشروع القانون يف      
 .)٢٠(لدراسة عمل األحزاب السياسية

علــى خمتلــف يقـدم التقريــر إيـضاحات وافيــة عـن وضــع املـرأة يف اهليئــات املنتخبـة       - ١٢
 إحصائية عن نسبة النـساء الالئـي يـشغلن املناصـب            بياناتيرجى تقدمي   . مستويات احلكم 

 .املذكورة يف مجيع املستويات احلكومية
 

 ووكيالت الوزارةرات  الوزي-السلطة التنفيذية 
 )ئويةاملنسبة ال(وكيالت الوزارة  )ئويةاملنسبة ال(الوزيرات  العام

١٥,٤ ٢٣,١ ٢٠٠٥ 

٢٣,١ ٢٣,١ ٢٠٠٦ 

٢٣,١ ٣٠,٨ ٢٠٠٧ 

١٥,٤ ٣٠,٨ ٢٠٠٨ 
 

__________ 
 .يرد مشروع القانون يف املرفق املتعلق هبذا السؤال )١٩( 
 .يرد مشروع القانون يف املرفق املتعلق هبذا السؤال )٢٠( 
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يــة  املناصــب الــسياسية الــيت شــغلتها نــساء يف العــام األول مــن وال  -الــسلطة التنفيذيــة   
 )٢٠٠٥(احلكومة 

 مناصب التعيني االنتخابيةاملناصب 

  يف املائة٢١,٣مناصب الثقة   يف املائة١٧,١جمالس املقاطعات 
 

 السلطة التشريعية  

 األحزاب السياسية يف الربملان
ــة يف   ــسبة املئويـ النـ

 جملس النواب
ــة يف   ــسبة املئوي الن
 اجملموع جملس الشيوخ

 ١٦,٢ ١٨,٨ ١٥,٤ ديدةاألغلبية اجل.  اجلبهة الواسعة-امللتقى التقدمي 

 ٠,٤ صفر ٨,٣ احلزب الوطين

 صفر صفر صفر حزب كولورادو
 

 القوالب النمطية والتعليم  
 الثـاين  الـدوريني  التقريـرين  بـشأن  اللجنـة  عـن  الـصادرة  التوصـية  علـى  بناء يرجى، - ١٣

 القوالــب علــى للقــضاء املتخــذة التــدابري عــن معلومــات تقــدمي الطــرف، للدولــة والثالــث
ــةال ــة نمطيـ ــة االجتماعيـ ــيت والثقافيـ ــا الـ ــت مـ ــوي زالـ ــى تنطـ ــز علـ ــد التمييـ ــرأة ضـ  يف املـ

 اإلعــالم والنظــام القــضائي وســائل مــستوى علــى املبذولــة اجلهــود ســيما وال أوروغــواي،
 .)٢١(التعليمي والنظام
أعطــى املعهــد أولويــة لتوعيــة وتــدريب الــصحفيني وغريهــم مــن العــاملني يف جمــال           

وسـائط االتـصال علـى تنـاول مـسألة اجلنـسانية واملـسائل املتـصلة بـاملرأة                  االتصال بغية تـشجيع     
التحـديات املطروحـة    ” أيـام حتـت عنـوان        ٢٠٠٧وهلـذه الغايـة، نظمـت يف عـام          . بوجه خاص 

مبــشاركة صــحافيني وعــاملني آخــرين يف جمــال “ عــالملتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف وســائط اإل
 .تصال مبختلف املنظمات االجتماعيةاالتصال من كل أحناء البلد ومسؤويل اال

ويف إطار تنفيذ خطة تكافؤ الفرص واحلقوق، أنشئت خلية للتنـسيق يف جملـس اإلدارة               
ــة       ــام مسيــت خلي ــيم الع ــة للتعل ــاإلدارة الوطني ــيم ب ــسانية والعنــف  ”املركــزي للتعل ــيم واجلن التعل

ــ ــالع    . “زيلـاملن ــسيق أنــشطة شــىت تتعلــق ب ــة بتنظــيم وتن ــيم  وقامــت هــذه اخللي نف املــرتيل والتعل
وجتدر باإلشارة أهنـا نظمـت خـالل الـسنة املـذكورة دورات تدريبيـة اسـتفاد منـها                   . واجلنسانية

.  معلم ومدرس يف مجيع أحناء البلد، ووزعت مواد تربوية على مجيع مراكز التعليم العـام               ٤٠٠

__________ 
 .املرجع نفسه )٢١( 
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ن املواضـيع ذات    ويف السنة ذاهتـا، أعلـن جملـس التعلـيم االبتـدائي أن موضـوع العنـف املـرتيل مـ                    
األمهية التعليمية، مشجعا على تنظيم أسـبوع مـن املناقـشات بـشأن هـذا املوضـوع يف الفـصول                 

 .ويل للقضاء على العنف ضد املرأةالدراسية قبل اليوم الد
ــستكملة معلومــات تقــدمي يرجــى - ١٤ ــة املقترحــات عــن م ــة مــن املقدم  الطــرف الدول

 .راسيةالد املناهج يف اجلنسية التربية إلدراج
ــم        ــرار رق ــام مبوجــب الق ــيم الع ــة للتعل ــاإلدارة الوطني ــرر جملــس اإلدارة املركــزي ب  ٤ق

 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٣٥مــن احملــضر رقــم ) 100213/05-1امللــف رقــم (
إنشاء جلنة للتربية اجلنسية تضم يف عضويتها ممثلي جملـس التعلـيم االبتـدائي والثـانوي واملهـين                  ”

ومديرية تدريب املعلمـني وجتديـد معلومـاهتم، ومديريـة التربيـة الـصحية التابعـة جمللـس                  والتقين،  
 بإعــداد أساســاوتكليفهــا “ صحةاإلدارة املركــزي، واملديريــة العامــة للــصحة التابعــة لــوزارة الــ 

وتقدميـه إىل جملـس اإلدارة املركـزي        مشروع للتربية اجلنسية يف نظام التعليم العـام بـأوروغواي           
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٣٠قبل 

وقد أعدت هذه الوثيقة وهي تلخص عمل ستة أشهر سلكت خالهلا اللجنـة مـسالك                
شىت يف سبيل وضع مقترح يستند إىل التشارك ويقوم على إدراك الواقـع علـى األرض ويراعـي                 
آراء وتــصورات األوســاط التعليميــة والــسكان عمومــا، مبــا يف ذلــك الــشباب الــذي اســتطاعوا  

 .)٢٢(مإمساع صوهت
امللف رقـم   (١وبعد تقدمي املشروع إىل جملس اإلدارة املركزي اختذ اجمللس القرار رقم          

 الــذي وافــق فيــه ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ املــؤرخ ٣٥مــن احملــضر رقــم ) 1-100318
وأشــار إىل جــودة “ التعليمــي الرمســينظــام الدمــج التربيــة اجلنــسية يف ”عمومــا علــى مــشروع 

ة ط النـاحيتني الفنيـة والنظريـة وعهـد إىل جلنـة التربيـة اجلنـسية بتنـسيق األنـش                   مقترح العمـل مـن    
للعمل مع األجهزة املعنية، على تنفيذ برنامج للتربية اجلنسية يطرح يف كل نظام فرعي للتعلـيم                 

 .العام الوطين برناجما فرعيا حمددا هبذا الشأن، رهنا مبوافقة كل جملس أو مديرية على حدة
ــذكر - ١٥ ــرا ي ــشاء لتقري ــة إن ــة جلن ــسية للتربي ــسمرب/األول كــانون يف اجلن  ،٢٠٠٥ دي
 للتربية جديد برنامج بإعداد اللجنة هذه إىل عهد و.٢٠٠٦ عام يف رمسيا طابعا اكتساهباو

ــسية ــه اجلن ــامج هــذا مــضمون عــن معلومــات تقــدمي يرجــى .٢٠٠٧ عــام يف لتطبيق  الربن
 .تطبيقه من األوىل السنة يف احملققة والنتائج

__________ 
 .ترد الوثيقة اليت تتضمن مقترحات عملية يف املرفق املتعلق هبذا السؤال )٢٢( 
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يتمحــور برنــامج التربيــة اجلنــسية حــول حقــوق اإلنــسان، وقواعــد الــسلوك يف العلــوم   
احليـاة اجلنـسية    : ويرتكز على ثالثة عناصر مترابطة هي     . األحيائية، والنهوض بالصحة املتكاملة   

ــة        ــة، والعملي ــة واملراهق ــة يف الطفول ــصحة املتكامل ــهوض بال ــشخص، والن ــاء ال ــا بنم يف ارتباطه
ويقــصد باحليــاة . ها أداة مــن أدوات تثقيــف املــواطن يف جمــال حقــوق اإلنــسان التربويــة بوصــف

، يـشكل جـزءا مـن الشخـصية ولـه صـلة وثيقـة            مكون من مكونات الكـائن البـشري      ”اجلنسية  
باحلياة العاطفية والوجدانية والعائلية لألشخاص، وله جتليات يف العالقات االجتماعية وخمتلـف            

. “ اجملتمـع يف ظـرف تـارخيي واقتـصادي واجتمـاعي وثقـايف معـني          األواصر اليت تنشأ بني أفـراد     
ويــضم مفهــوم التنميــة مفهــوم الــصحة املتكاملــة، ممــا يزيــد مــن قيمــة التعلــيم وأمهيتــه يف حتديــد 

 .نوعية حياة الفرد
ــة       ــة والنفــسية واالجتماعي ــها البيولوجي ــاة اجلنــسية مــن شــىت جوانب  -ويــتم تنــاول احلي

تصالية واإلجنابية ومن جانب اجلنسنة للتعمق يف مفـاهيم اهلويـة اجلنـسية     الثقافية واألخالقية واال  
 .وامليل اجلنسي والتنوع اجلنسي

ساسـية التقنيـة، جتـدر اإلشـارة إىل         وفيما يتعلق باملضامني املفاهيمية احملددة للمرحلة األ       
 :ما يلي
ــسائدة املعتقــدات -  ــسني وأدوار ال ــاة يف اجلن ــسية احلي ــا اجلن ــة  ا: بثقافتن ــرأة، واألنوث مل

ــسني    ــسية، وأدوار اجلن ــاة اجلن ــيمن  -واحلي ــوذج امله ــة،  :  عناصــر النم ــسلبية، والتبعي ال
:  منــــوذج احليــــاة اجلنــــسية لألنثــــى-واألمومــــة، وإعطــــاء األفــــضلية لعــــامل األســــرة 

 احليــاة اجلنــسية املباحــة يف املتعــة كقيمــة، وممارســة/اجلنــسية، واجلهــل باجلــسد الــسلبية
 .الزواج إطار

: املهـيمن  النموذج عناصر - اجلنسني أدوار - اجلنسية واحلياة والذكورة الذكور - 
 اخلـصائص واألدوار يف منـوذج احليـاة اجلنـسية           -البناء االجتمـاعي والثقـايف واألسـري        

ممارســات جديــدة، وممارســة الــسلطة، ووجــود متطلبــات اجتماعيــة وثقافيــة  : للــذكور
 .مقابل تطلعات وجتارب شخصية

 . اإلثارة اجلنسية- املفاهيم، واإلثارة اجلنسية الذاتية وضع :اجلنسية واإلثارة ةاملتع - 
 . السرية، واحلياء، والعار، واخلجلبالعادة متعلقة أساطري :مسبقة وأحكام أساطري - 
 .اجلنسية الشؤون يف التفاوض - 
ــة : التعمــق يف مفــاهيم- اجلانــب الكروموســومي واملنــسلي والقــانوين  :اجلنــسنة -   اهلوي

 .اجلنسية، وامليل اجلنسي، والتنوع اجلنسي
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ــسي - النفــسي النمــو -  ــشر  :اجلن ــدى الب ــسية ل ــة  :  االســتجابة اجلن اجلوانــب البيولوجي
 .وجوانب املتعة واالتصال والعاطفة واألساطري الرائجة يف هذا اجملال

 . طقوس بدأ املمارسة اجلنسية:اجلنسي النشاط بدء - 
ــة -  ــة بنيــ ــاز وظيفــ ــلي اجلهــ ــل التناســ ــن لكــ ــذكر مــ ــى الــ ــاز  :واألنثــ ــضج اجلهــ  نــ

 - الغــدة النخاميــة - حمــور اهليبوثالمــوس -واألمــشاج، والــدورة اجلنــسية  التناســلي،
 .الطمث واالحتالم

ــصحة -  ــسية الـ ــة اجلنـ ــراهقني واإلجنابيـ ــل   :للمـ ــصاب، واحلمـ ــل، واإلخـ ــع احلمـ .  منـ
: التــــشخيص والــــتغريات اجلــــسدية والنفــــسية، واالحتــــراز ومــــسؤولية الــــزوجني      

 .والرغبة االختيار
ا  مراحلـه  :ةالـوالد  - املراهقـات  حلمـل  واالجتماعيـة  والنفسية البيولوجية اجلوانب - 

 .ومراقبة اجلهاز العصيب الغددي
: واملــراهقني وصــلتها بــصحتهم وتعلــيمهمحقــوق األطفــال .  تطــور املفــاهيم:الــصحة  

 .مفهوم النمو من منظور منظمة الصحة العاملية. دور املركز التربوي
 تعزيــــز عوامــــل الوقايــــة علــــى املــــستوى الفــــردي  - املــــراهقني بــــصحة النــــهوض - 

حمـــددات الـــصحة مـــن النـــواحي النفـــسية . مـــشاريع احليـــاة: واالجتمـــاعي واألســـري
 . الثقافية-واالجتماعية 

ــصحة -  ــسية ال ــق اال   : اجلن ــة عــن طري ــراض املنقول ــسي األم ــصال اجلن ــريوس نقــص  : ت ف
ــاء  /البــشرية املناعــة طــرق االنتقــال . اإليــدز، والــسيالن، والزهــري، والتــهاب الكبــد ب
 .الوقاية وسبل

“ امللكيـة ”:  املعاين والقيم املتصلة باالسـتهالك     :االستهالك جملتمع املفاهيمي التحديد - 
حريـة االختيـار أدوار     . الطلبـات واألدوار والـتحكم االجتمـاعي      . “الوجود”خري من   

. االســتهالك وعالقــات التعــاون   “ فعــل ” اجلنــسني، وجمموعــة األقــران، والتمتــع بـــ    
 .واإلدماج. والقبول أو عدم التمييز

 .األكل باضطرابات وارتباطها للجمال النمطية القوالب - 
 .الفراغ وقت الستخدام السليمة البدائل - 
 .القطاعات صعيد وعلى احمللي املستوى على الصحية اخلدمات - 
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 :تدريب املعلمني  
يستتبع دمج التربية اجلنسية يف الـنظم الفرعيـة لـإلدارة الوطنيـة للتعلـيم العـام ودجمـه يف                     

ومن هنا ميكن ضمان حصول املعلمني علـى املعلومـات الالزمـة ليتـسىن              . جمال تدريب العاملني  
يف الفصول الدراسية مع األطفال والشباب واملراهقني املواضـيع املتعلقـة باحليـاة             هلم أن يتناولوا    

ــه جملــس اإلدارة املركــزي للتعلــيم ولتحقيــق هــذه       اجلنــسية، يف إطــار املقتــرح الــذي وافــق علي
 :األهداف اختذت التدابري التالية

ة اجلديـدة لعـام     إدراج حلقة دراسية إلزاميـة يف املنـهج الدراسـي للـسنة الثانيـة يف اخلطـ                 - 
، وذلك يف إطار ما يسمى وحدة التدريب التربـوي املـشترك، وهـي جـزء مـن                  ٢٠٠٨

. تــدريب مدرســي التعلــيم االبتــدائي والثــانوي والعــايل والــتقين يف مجيــع أحنــاء الــبالد    
 .ويقترح تدريب اختياري متصل بالتخصصات واملناهج التربوية للسنة الرابعة

علـم االجتمـاع وعلـم      (دة تتعلـق مبختلـف التخصـصات        حتديد وحدات مواضيعية حمـد     - 
 ).النفس والفلسفة والتاريخ، وتعليم أمور احلياة والبيئة، وما إليها

 .الشروع يف تنفيذ برنامج يتيح احلضور نصف الوقت - 
 

ــه       ــصلة ب ــسية واألبعــاد املت ــاة اجلن ــة موضــوع احلي . وســتتناول احللقــة الدراســية اإللزامي
النماء الذي يشمل عوامـل بيولوجيـة ونفـسية يف إطـار اجتمـاعي حقيقـي،            وستتناول أيضا ُبعد    

انطالقــا مــن رؤى معاصــرة بعيــدة عــن أيــة ثنائيــة تبــسيطية مــن قبيــل اجلــسد والــروح والذاتيــة    
ــاء”واملوضــوعية، واســتنادا إىل مفــاهيم مثــل    ــذات لتفــسري ،“التركيــب” و ،“البن ــة ال  والذاتي

 ســلوك وقواعــد األخالقيــة باالعتبــارات ســيدرس الــذي راآلخــ البعــد ويتعلــق. والنــوع واهلويــة
 يف اهلويـة  بنـاء  موضـوع  حبـث  باإلمكـان  يكـون  وسوف .الصلة ذات واحلقوق حيائيةاأل العلوم
 التطبيقيـة  النـاحيتني  من والعاطفية العقالنية غري واجلوانب واملسؤولية، والتضامن االحترام إطار

 األنثروبولـوجي  البعـد  سيـساعد  األخـري،  ويف .لعاطفيـة ا واحليـاة  باالسـتقاللية  للنهوض والنظرية
 للكــائن رؤيــة بنــاء تتــيح أن شــأهنا مــن الــيت واملفــاهيم الــرؤى تعزيــز علــى الثقــايف - والتــارخيي
 ظـل  يف تـشكلت  ميـادين  إطـار  يف التـاريخ  مـر  علـى  للممارسـة  ومنَتجـا  منِتجـا  بوصفه البشري
 .حتمية بطريقة وليس الصراع

 التقيـــيم أن مبـــا عمليـــة نتـــائج توجـــد وال الربنـــامج، هـــذا نفيـــذت الـــسنة هـــذه وجيـــري 
 .جاريا يزال ال
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يرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتجنـب انقطـاع                    - ١٦
 .لدراسة وضمان عودهتن إىل الدراسة بعد الوالدةاملراهقات احلوامل عن ا

، قـرر   ٣٤ن حمـضر االجتمـاع رقـم         مـ  ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ١٨ املـؤرخ    ١يف القرار رقم     
جملس اإلدارة املركزي أن ينشئ نظاما خاصا ملراقبة احلضور وتقدمي الـدعم للطالبـات احلوامـل                
والنفساوات الالئي يتابعن دراستهن يف مراكز التعلـيم الثـانوي والعـايل التابعـة لـإلدارة الوطنيـة                 

 .)٢٣(للتعليم العام
 لصحة املراهقني، الـذي تـشرف عليـه املديريـة           ، وافق الربنامج الوطين   ٢٠٠٧ويف عام    

. العامة للصحة التابعة لوزارة الصحة، على بروتوكول تدّخل املرشدين االجتمـاعيني التربـويني            
وهــذا الربوتوكــول أداة تتــيح هلــؤالء املــوظفني تقــدمي خــدمات العنايــة الــصحية للمــراهقني مــن  

ــاء لتفــادي احتمــاالت احلمــل     ــاء واألبن ــراهقني مــن    األمهــات واآلب غــري املقــصود؛ وإدمــاج امل
األمهات واآلباء اجتماعيا بإعادة إدماجهم يف النظام التعليمي، وسوق العمل، وغـري ذلـك مـن                

 .)٢٤(جماالت اإلدماج االجتماعي، مبا يتيح هلم تصور مشاريع للحياة
ميــة ومـن األولويـات الـيت يعتـزم برنـامج الطفولــة واملراهقـة واألسـرة التـابع لـوزارة التن          

االجتماعية حتقيقها تعظيم مستوى املسؤولية لدى املراهقني يف جمال الـصحة اجلنـسية والـصحة               
ويركز الربنامج يف هذا الصدد علـى درء وقـوع حـاالت احلمـل غـري املقـصود واحلـد                . اإلجنابية

. منها وتقدمي الرعاية للمراهقات يف حال وقوعها، مع حتفيـزهن علـى وضـع مـشاريع شخـصية       
ــذا الــ  ــع       وهل ــسقة م ــة ومن ــى صــوغ إجــراءات متكامل ــصحة عل ــع وزارة ال ــاون م سبب، مت التع

 :يرتكز العمل على ثالثة حماور هيو. املؤسسات العامة واخلاصة املعنية
 . مدار السنة األوىل بعد الوالدةمتابعة املراهقني من األمهات واآلباء على - 
 .تدريب املرشدين الشباب - 
 .جمال الصحة املتكاملة للمراهقنيلرعاية يف استحداث هياكل لتقدمي ا - 

 
ويقــدم التــدريب للــشباب يف شــكل حلقــات عمــل مواضــيعية، مــع التركيــز علــى درء   

حاالت احلمل غـري املقـصود، وتـدريب املرشـدين الـشباب يف جمـال الـصحة اجلنـسية والـصحة                     
ــى ن       ــراهنم عل ــني أق ــشطة بــث املعلومــات ب ــا بأن ــذين ســيقومون الحق ــة، ال طــاق واســع  اإلجنابي

ويلتحـق هـؤالء املرشـدون    . وسيشكلون عناصر تيسر أنشطة تعزيز الصحة يف جمتمعـاهتم احملليـة   

__________ 
 .١٩٩٩مايو / أيار١٨ املؤرخ ١جملس اإلدارة املركزي رقم يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال قرار  )٢٣( 
 .يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال بروتوكول تدخل املرشدين االجتماعيني التربويني )٢٤( 
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 باملعهد الـوطين للـشباب، مبـا يكفـل تنـسيق التـدريب              املرشدين الشباب بالدروس املوجهة إىل    
وعالوة على ذلـك، فهـم يـشجعون علـى املـشاركة يف برنـامج               . وترشيده والتمكني للمراهقني  

 .تماعيني التربويني املذكور آنفادين االجاملرش
ــام       ــذول خــالل ع ــشترك املب ــد امل ــيم   ٢٠٠٦ويف إطــار اجله ــة للتعل ــني اإلدارة الوطني  ب
جملــس التعلــيم الثــانوي، واملعهــد الــوطين للــشباب، وبرنــامج الطفولــة واملراهقــة واألســرة /العــام

ستوى التحــاق املــراهقني بــالتعليم التــابع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، وجــه االنتبــاه إىل تــدين مــ 
ويف هـذا الـصدد، يرمـي برنـامج الفـصول الدراسـية اجملتمعيـة إىل إنـشاء هياكـل تقـوم                   . الثانوي
وتنتــهج الفــصول الدراســية اجملتمعيــة أســاليب تــدخل خمتلفــة، : مــع الثانويــات“ راجلــس”بــدور 

ليمـي الرمسـي، وتـديرها    ترمي مجيعها إىل إعادة إدمـاج الـشباب الـذين ظلـوا خـارج النظـام التع           
ويهـدف هـذا الربنـامج      . منظمات اجملتمع املدين، ويدرس فيها أعضاء يف جملس التعليم الثـانوي          

 سـنة،   ١٥ و   ١٢ مراهق يتراوح عمـرهم بـني        ٢ ٥٠٠إىل حتقيق اإلدماج االجتماعي ملا عدده       
 وسـان خوسـيه،     يقيمون يف املناطق املشمولة بالربنامج يف مقاطعات مونتيفيـديو، وماملـدونادو،          

ــسبب مــن األســباب       ــانوي الرمســي ل ــالتعليم الث وكــانيلونيس، وجيــدون صــعوبة يف االلتحــاق ب
ــة ــي؛  ‘ ١’: التاليـ ــام التعليمـ ــة علـــى  ‘ ٢’التـــسرب مـــن النظـ ــدم التـــسجيل يف أي مدرسـ أو عـ

أو أهنم يتابعون دراساهتم يف السنة األوىل من مرحلـة التعلـيم األساسـي، لكنـهم               ‘ ٣’اإلطالق؛  
غيـاب متكـرر، وصـعوبات يف الـسلوك والتعـايش يف الفـصل              (ن ملخـاطر تـسرب عاليـة        معرضو

ولتحقيــق هــذا اهلــدف، ســتبذل اجلهــود لــضمان إعــادة التحــاق        ). الدراســي، وتــدين األداء 
 .ليم الثانوي العام وبقائهم فيهااملراهقني مبراكز التع

 
 العمل  

ــأثري الــربامج الراميــة إىل مكافحــة    - ١٧ مييــز ضــد املــرأة يف العمــل،  التيرجــى وصــف ت
سيما فيما يتعلق مبشاكل البطالـة وتـدين مـستويات األجـور والتفـاوت يف األجـور بـني           وال

املرأة والرجل الـيت تـنعكس سـلبا علـى املـرأة وإىل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف أمـاكن                        
ىل اعتمـاد   ويرجى أيضا ذكر املرحلة اليت وصـل إليهـا االقتـراح الـداعي إ             . العمل وضماهنا 

 .مع اإلشارة إىل النتائج احملققة، )٢٠٠٤(خطة وطنية لتكافؤ املعاملة والفرص يف العمل 
ال يوجد يف البلد برنامج ذو بعد وطين يرمي إىل مكافحة التمييز ضد املرأة يف أمـاكن                  

ت العمل، وبالتايل ال ميكن حتليل أثره استنادا إىل مؤشـرات حمـددة مـن قبيـل البطالـة، ومـستويا          
 .وت يف األجور بني املرأة والرجلاألجور، والتفا

ــامج           ــو برن ــدريب املهــين فه ــرأة يف العمــل والت ــز تكــافؤ الفــرص للم ــامج تعزي ــا برن أم
 . سوق العمل يف ظروف من املساواةللتدريب املهين يرمي إىل تيسري دخول املرأة إىل
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باعتبارهــا ) ٢٠٠٤(وقــد أدجمــت اخلطــة الوطنيــة لتكــافؤ املعاملــة والفــرص يف العمــل     
، علمـا   )٢٠١١-٢٠٠٧(توجها استراتيجيا يف اخلطة الوطنية األوىل لتكافؤ الفـرص واحلقـوق            

 . بني الدولة والشركات والنقاباتبأهنا كانت موضع توافق
وروعيت أحكام املساواة بني اجلنسني يف جمالس األجور، الـيت أعيـد تـشكيلها يف ظـل                 

 . احلاليةنظام اإلدارة احلكومية
يرجى تقدمي معلومات عن متابعة شكاوى التحرش اجلنسي يف أمـاكن العمـل الـيت               - ١٨

ويرجى تبيان ما إذا كانت هذه الشكاوى موضع . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مت إيداعها يف عامي 
 .ر العقوبات املفروضة على اجلناةحتقيق أم ال، وذك

ا قدمتـهما   تتعلـق بـالتحرش اجلنـسي، اثنتـان منـهم     ى شـكاو ٣دمت  ، قُ ٢٠٠٥يف عام    
أما بالنسبة لقطاعات العمل الـيت وقـع فيهـا التحـرش اجلنـسي يف            . امرأتني، والثالثة قدمها رجل   

أمــا حادثــة . حــق املــرأتني، فأحــدمها يتعلــق بقطــاع املطــاعم واآلخــر بقطــاع اخلدمــة يف املنــازل 
زال وبسبب غياب األدلة، مل يـتم إنـ       . التحرش اجلنسي بالرجل، فقد وقعت يف القطاع البحري       

 .ات على اجلناة يف أي من احلاالتعقوب
ــام   ــ٢٠٠٦ويف ع ــامالت، إحــداهن تعمــل يف قطــاع    ى شــكاو٣ت يف ، ُب ــها ع  قدمت

وجرى حفظ قضيتني نظـرا لغيـاب األدلـة، بينمـا ُنظـر يف              . اخلدمات، واثنتان يف قطاع التجارة    
البـت املدعيـة بنـسخة     األدلة املعروضة يف إطار القضية الثالثة، وعند حتريك الدعوى القضائية ط          

 .ي إىل حني بت احملكمة يف القضيةمن اإلجراءات واالحتفاظ بامللف اإلدار
وحـدد تـاريخ جلـسة    . ١٥٩٤٦/٢٠٠٧، قُدمت شكوى حتـت رقـم   ٢٠٠٧ويف عام    

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٧ســابقة لإلجـــراءات حبـــضور العاملـــة واملتحـــرش ورب العمـــل يف  
اف إىل ملـــف القـــضية عقـــد صـــلح مـــربم يف وحـــضر صـــاحب املتجـــر الكـــبري فأضـــ. ٢٠٠٧
واتـضح مـن مث بـأن األطـراف         . ، والتمس حفظ اإلجـراءات    ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٢٦

توصلت إىل اتفاق تسوية ينص حتديـدا علـى أن الـشكوى املقدمـة أمـام املفتـشية العامـة للعمـل                      
 .)٢٥(والضمان االجتماعي الغية وباطلة

نـوفمرب  / الصادر يف تشرين الثاين١٨٠٦٥انون رقم يرجى توضيح نتائج تنفيذ الق     - ١٩
ويفيد التقرير أن نسبة خادمات املنـازل غـري املـسجالت           .  بشأن اخلدمة يف املنازل    ٢٠٠٦

يرجـى إبـالغ اللجنـة      . ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٨٧,٢يف نظام الضمان االجتماعي بلغت      
 . الضمان االجتماعيهن من تغطيةإىل أي حد تستفيد خادمات املنازل يف الوقت الرا

__________ 
 .يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال سرد ألسباب عدم تطبيق عقوبات )٢٥( 
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ــر         ــاس لألثـ ــيم أو قيـ ــر أي تقيـ ــه مل جيـ ــاعي أنـ ــضمان االجتمـ ــل والـ ــد وزارة العمـ تفيـ
 .)٢٦(اآلن حىت

حالــة اخلدمــة يف املنــازل يف ” عــن ٢٠٠٧وأجــرى املعهــد الــوطين للمــرأة دارســة عــام  
 .يوليه املقبل/دراسة يف شهر متوزوستعرض هذه ال. “أوروغواي

ن للقاضـي املخـتص يف مـسائل العمــل أن يـأمر باختـاذ تــدابري      يفيـد التقريـر انـه ميكــ    - ٢٠
. لوضع حد للتمييز ضد املـرأة، لكنـه لـيس هنـاك حكـم قـانوين يقـضي بـالعودة إىل العمـل                  

 عديل قوانني العمل يف هذا الصدد؟فهل تعتزم الدولة الطرف ت
ــشاء مراكــز     - ٢١ ــانون بــشأن إن ــر إىل عــدم وجــود أي ق ــة النهاريــشري التقري ــة  للرعاي ي
علـى حنـو مـا هـو منـصوص عليـه يف        . دور للحضانة يف أماكن العمـل العامـة أو اخلاصـة           أو

فهـل تعتـزم   .  الصادرة عن منظمة العمل الدوليـة ١٦٥ والتوصية رقم    ١٥٦االتفاقية رقم   
الدولة الطرف التصديق على القواعد الدولية، وإذا كان اجلواب بالنفي، ما هـي العقبـات         

 ا على تلك القواعد؟ول دون تصديقهاليت حت
 

 الصحة  
 كـانون   ٢٤ املـؤرخ    ٩٧٦٣يعترف التقريـر بـالثغرات الـيت تـشوب القـانون رقـم               - ٢٢
بوصـفه  “ شـرف العائلـة   ”، الذي جيرم اإلجهاض الطوعي بيد أنه يقر بـ          ١٩٣٨يناير  /الثاين

ويعترف أيضا بأن هذا القانون مل يساعد يف تقليص حاالت اإلجهاض السري            . ظرفا خمففا 
يرجى تبيان ما إذا كانـت مثـة أي خطـة لتعـديل هـذا               . وغري املأمون اليت ما زالت متواصلة     

 .دة قانون محاية الصحة اإلجنابيةالقانون، وتقدمي معلومات مستوفاة عن حالة مسو
هناك مشروع قـانون حمـدد جتـاوز بالفعـل مرحلـة املـسودة وحظـي مبوافقـة جزئيـة مـن                     

ب حاليا بعـرض مواقفـه، وسـُينظر يف صـيغة سياسـية مقبولـة               ويقوم جملس النوا  . جملس الشيوخ 
وقـد أثـارت هـذه العمليـة ردود فعـل يف            . أمام إعالن حق النقض من جانب رئيس اجلمهوريـة        

. مقاالت صحفية وآراء ولقاءات واجتماعـات كـثرية علـى مـستوى اجملتمـع ووسـائط اإلعـالم                 
ــات حي     ــانون بـ ــأن القـ ــرف بـ ــام تعتـ ــرأي العـ ــتطالعات للـ ــة اسـ ــة  ومثـ ــى مبوافقـ ــة ٦٣ظـ  يف املائـ

 .السكان من

__________ 
“ حالة اخلدمة يف املنازل يف أوروغـواي ”. ريونيكا؛ إسبيون، أملا أمارانيت، ف-انظر املرفق املتعلق هبذا السؤال   )٢٦( 

)Situación del servicion domestico en Uruguay(       دراسة أعدها املعهـد الـوطين للمـرأة وبتمويـل مـن البنـك ،
 .٢٠٠٧الدويل، 
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يرجى تقدمي بيانـات إحـصائية عـن ممارسـة عمليـات اإلجهـاض غـري املـأمون الـذي                     - ٢٣
 .لوفيات األمهات يف الدولة الطرفيشكل، وفقا للتقرير، السبب الرئيسي 

. ليس هناك أي بيانات رمسية فيما يتعلـق بعـدد عمليـات اإلجهـاض املتعمـد الـيت متـت                    
 ٣٣ ٠٠٠آخر البيانـات الـيت يـستخدمها البـاحثون واالجتمـاعيون إىل إجـراء مـا قـدره                   وتشري  

 .)٢٧(عملية إجهاض متعمد يف السنة
 وبروتوكوالتـه وأدلتـه    ٣٦٩يرجى تقدمي معلومات عن أثـر القـرار الـوزاري رقـم              - ٢٤

 .يريه املذكورة يف التقروعن تطبيق شىت الربامج الرامية إىل درء احلمل غري املرغوب ف
ــه مــن حيــث الكــم          ــر من ــة أكث ــا مــن حيــث النوعي ــوزاري مهم ــرار ال ــأثري الق . كــان ت
يتعلق باجلانب النوعي، يذكر أنه ساهم يف إحداث تغـيري يف العالقـة مـع النظـام الـصحي           وفيما

كما كانت له أمهية من حيـث مـسامهته         . بتشجيعه على توفري رعاية صحية قائمة على احلقوق       
 الـيت تـشوب موضـوع اإلجهـاض، ويف التعامـل مـع مـشكلة احلمـل غـري                  يف تبديد وصمة العار     

 .املرغوب فيه من املنظور الصحي
 مراكـز صـحية تطبـق هـذه املعـايري رمسيـا، ويتعلـق        ٨ومن الناحية الكمية، هنـاك قرابـة      

ويف مستـشفى   .  مستوصفات متعددة التخصصات يف األحيـاء      ٦األمر مبركزين يف مقاطعتني و      
لذي ميثل املركز املرجعي ألمـراض النـساء يف بلـدنا، يقـدم املـستوصف املتعـدد                 برييرا روسيل، ا  

التخصــصات املعــين بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة والــذي يطبــق هــذه املعــايري، الرعايــة مــن يــوم   
االثنني حىت يوم اجلمعـة، مـن الـساعة الثامنـة صـباحا إىل الـساعة اخلامـسة مـساء، ويـستقبل يف                       

 .ال محال غري مرغوب فيه يف اليوم امرأة حام٣٠املتوسط 
وفيما يتعلق بربامج درء وقوع حاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه، كـان برنـامج تـوفري                     

 زيـادة  ٢٠٠٧فقد شهد معدل الشراء السنوي يف عام        . وسائل منع احلمل أكثر الربامج نشاطا     
. ملــساعدة النائيــة، وحتــّسن التوزيــع يف اجتــاه مراكــز ا ٢٠٠٦ يف املائــة مقارنــة بعــام  ٢٠بنــسبة 

ــع مــن     ــع عــدد نقــاط التوزي ــبالد إىل  ١٥٧وارتف ــاء   ٦١٠ يف داخــل ال ــشمل األطب ــا ي  نقطــة مب
 .ا الذين جيوبون البلدات الصغريةالقرويني امللحقني هب

تقر الدولة الطرف بأهنـا ال متلـك بيانـات مـستوفاة وال بيانـات مـصنفة عـن تغطيـة                      - ٢٥
د املبذولــة لتغــيري هــذا الوضــع والنتــائج الــيت يرجــى وصــف اجلهــو. أنــشطة تنظــيم األســرة

 .لف الربامج املذكورة يف التقريرحققتها خمت
 .)٢٨(مت حتسني نظام التسجيل لالستفادة من خدمات تنظيم األسرة 

__________ 
 .ترد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال بيانات وفيات األمهات يف السنوات األخرية )٢٧( 
 .يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال جدول البيانات املتعلقة بتنظيم األسرة )٢٨( 
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اإليـدز مـن   /يشري التقرير إىل ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية            - ٢٦
يرجـى تقـدمي بيانـات      . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٠,٤٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٠,٢٣

ويرجــى ذكــر التــدابري . ٢٠٠٧مــستكملة عــن معــدل اإلصــابة هبــذا املــرض يف هنايــة عــام  
ــه     ــة الطــرف اختاذهــا ملكافحت ــزم الدول ــة الــيت تعت ــصحية والتثقيفي ــضا تقــدمي  . ال ويرجــى أي

لنساء احلوامل، وذكـر     عن التدابري الوقائية وتدابري الرعاية املخصصة ل       ال سيما معلومات،  
ما إذا كانت هذه الفئة السكانية تستفيد من العالج املضاد للفريوسـات الرجعيـة ملكافحـة                

 .اإليدز/وس نقص املناعة البشريةفري
ال تتجـاوز  حمدود االنتـشار، إذ  اإليدز يف أوروغواي /وباء فريوس نقص املناعة البشرية  

ــسبة  ــة يف أوســاط الــ ١الفــريوس تفــشي ن ــة وتفــوق   يف املائ ــة يف أوســاط  ٥سكان عام  يف املائ
  ومتعـــاطون بـــاجلنسواملـــشتغلوالـــسجناء : الفئـــات األكثـــر عرضـــة لعـــدوى الفـــريوس وهـــي 

إىل وحدة مراقبة الـصحة العامـة يف        الواردة   األرقام اجملمعة    وتشري. املثليات/املخدرات واملثليون 
ــشرين األول٣٠ ــوبر / تـ ــال   إىل أن٢٠٠٧أكتـ ــصابني بـ ــدد املـ ــوع عـ ــغ  /فريوس جممـ ــدز يبلـ اإليـ
 .)٢٩( اإليدزمن حاالت ٣ ١٥٦  من املصابني بالفريوس و٧ ١٦٨ شخصا، منهم ١٠ ٣٢٤

ــة    ــشار الفــريوس يف    ترصــد وُتظهــر دراســات تقديري ــدا النت ــاء اجتاهــا متزاي تطــور الوب
 عـام  يف املائة    ٠,٤٥  و ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٠,٣٦  و ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٠,٢٣: أوروغواي
حظ تزايد انتشار الوباء يف أوساط النساء مقارنة بالرجال واخنفـاض متوسـط       ويال. ٢٠٠٤

، وضـواحيها  ) يف املائـة ٧٧( مونتيفيـديو  -ويتركز هذا الوباء يف عاصـمة البلـد     . عمر املصابني 
ويف املـدن   ) منطقة سـياحية  (ومقاطعة ملدونادو   ) املنطقة املتروبولية وكانيلونس وسان خوسيه    (

وال تـزال تنتـشر لـدى سـكان أوروغـواي معتقـدات خاطئـة               .  مـع الربازيـل    الواقعة على احلدود  
بــشأن وســائل انتقــال الفــريوس واملخــاطر املرتبطــة بالنــشاط اجلنــسي وبفــريوس نقــص املناعــة     

للدراســة النتــائج األوليــة   ٢٠٠٧ديــسمرب /يف كــانون األولوقــد صــدرت  . اإليــدز/البــشرية
ــف واملمارســات    ــارف واملواق ــصائية للمع ــامج ذو   )٣٠(االستق ــا الربن ــضطلع هب ــيت ي ــة  ، ال األولوي

، “إيكيبــوس مــوري ”اإليــدز باالشــتراك مــع شــركة    /نــسيلألمــراض املنقولــة باالتــصال اجل  
ستمرار هذه االجتاهات يف جمتمع أوروغواي، وخاصة يف أوساط اجملموعـات األكثـر             اوأكدت  

 :عرضة لإلصابة بالعدوى جنسيا

__________ 
 .اإليدز/يرد يف املرفق املتعلق هبذا السؤال جدول بيانات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية )٢٩( 
 -الـصحة  التابعـة لـوزارة   املديرية العامـة للـصحة     لصاحل   ‘‘إيكيبوس موري ’’شركة  جتريها  دراسة استقصائية    )٣٠( 

 شـخص علـى املـستوى       ١ ٥٠٠= العـدد   (اإليـدز   /األولوية لألمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي      ذو  الربنامج  
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ قدمت النتائج األولية يف :)الوطين
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يف املائـة    ١٨ عامـا، يفيـد      ٢٤  و ١٥هم بـني    من بني األشخاص الـذين تتـراوح أعمـار         -
الرجــال  يف املائــة مــن ٢٤( عامــا ١٥اتــصال جنــسي هلــم كــان قبــل بلــوغهم   أن أول

 يف املائة أن فريوس نقص املناعة البـشرية ينتقـل           ١٦ويعتقد  )  يف املائة من النساء    ١٠ و
 ميكـن  ال  يف املائـة أن الـشخص الـسليم صـحيا          ٦ و‘‘ ةاملت’’ شرب شاي باالشتراك يف   

 يف املائة أن استخدام الرفـاالت ال يقلـل          ٤ أن يصاب بفريوس نقص املناعة البشرية، و      
 .بالفريوس من خطر اإلصابة

 
اإليـدز التـابع    /ومن أبرز مهام الربنامج ذو األولوية لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي          

 :ة ما يليللمديرية العامة للصحة بوزارة الصح
اإليـدز، مـن    /وجيهي يف جمـال األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي           االضطالع بدور تـ    - ١

 .ووضع املعايري والقوانني الوطنيةخالل تعزيز التنسيق بني اجلهات الفاعلة وتطوير 
 .يف جماالت منها التعليم واالتصال تشجيع سياسات عامة سليمة - ٢
 .يف جمال الصحة العاملنيالسارية واخلدمات املقدمة من املعايري رصد وتقييم  - ٣
 

ومن جهة أخرى، يتوخى الربنـامج الـوطين للمـراهقني التـابع للمديريـة العامـة للـصحة            
وضــع خطــة شــاملة للمــراهقني والــشباب تكفــل مــشاركة اجملتمعــات  تــشجيع بــوزارة الــصحة 

 لرعايـة املتكاملـة للمـراهقني     امنـوذج   ويف  ،   والقيـام بـدور طليعـي يف هـذا اإلطـار           احمللية واألسرة 
األولوية لتعزيـز أمنـاط احليـاة الـصحية والوقايـة مـن األخطـار والتركيـز                 ستعطى  ،  لذي سيعتمد ا

 .على الوسط األسري وأيضا على الدعم االجتماعي من خالل املشاركة النشطة للشباب
 والربازيـل   األرجنـتني شـيلي و  (ويعكف البلد، باالشـتراك مـع بلـدان أخـرى يف املنطقـة               

 مــن وكالــة التعــاون األملانيــة واملركــز الــدويل للتعــاون الــتقين التــابع وبــدعم) وبــريو وبــاراغواي
ــة           ــريوس نقــص املناع ــين بف ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم ــل وبرن ــصحة يف الربازي ــوزارة ال ل

مشروع مواءمة السياسات العامة للصحة اجلنـسية والوقايـة مـن          اإليدز، على تنفيذ    /البشرية
برنـامج التثقيـف    يصبح  ، حبيث   خدرات يف الوسط املدرسي   فريوس نقص املناعة البشرية وامل    

 لعـدة   شـامال امـشروع )  يف أوروغوايةتعزيز العملية اجلاري (اجلنسي يف النظام التعليمي الرمسي      
مـع  ) الدولة واجملتمع املدين واملنظمات الدولية    (قطاعات، يقوم على التنسيق بني قطاعات شىت        

التعلــيم املماثلــة غــري الرمسيــة علــى مــستوى  إغفــال هياكــل  دون إعطــاء األولويــة لنظــام التعلــيم
 .اجملتمعات احمللية

ويــساهم الربنــامج أيــضا يف إعــداد برنــامج التثقيــف اجلنــسي يف نظــام التعلــيم الرمســي     
 .إلدارة الوطنية للتعليم العامبااملركزي اإلدارة التابع جمللس 
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اية للنساء احلوامل، توجـد يف البلـد        وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية وتوفري العالج والرع       
ميــع املرضــى الرجعيــة جلمراســيم وقــرارات تكفــل تغطيــة كاملــة لألدويــة املــضادة للفريوســات  
 الــصادر عــن ١٥٨/٩٧املــصابني باإليــدز ســواء يف القطــاع العــام أو اخلــاص، ويــنص املرســوم  

 لكل امـرأة حامـل   السلطة التنفيذية على توفري فحص الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية   
ويلزم احلصول على هذه املوافقة أيضا من أجل عالجها إذا ثبتـت            . بناء على موافقتها املستنرية   

 .إصابتها بفريوس نقص املناعة البشرية
 

 املرأة الريفية واألقليات  
اليت تعيلها األسر  دخل  يشري التقرير إىل وجود أوجه تفاوت ملحوظة بني متوسط           - ٢٧

كمـا توجـد نـسب عاليـة مـن      .  يف املنـاطق الريفيـة   اليت يعيلها رجل، ال سـيما      امرأة واألسر 
ويف هذا الصدد، يشري التقرير إىل عدم وجود سياسات         . العامالت بدون أجر يف األرياف    

من ا إذا اختذت تدابري حمددة، أو يرجى ذكر م. عامة خمصصة للمرأة الريفية يف أوروغواي
 يف  ال سـيما   حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـذه الفئـة الـسكانية،             املعتزم اختاذها، لضمان احترام   
 .جماالت العمل والتعليم والصحة

مل تضع وزارة الثروة احليوانية والزراعة وصيد األمساك سياسات حمـددة للمـرأة الريفيـة               
 :لكنها وضعت حماور عمل يف هذا الشأن، أبرزها

نـــسانية يف إطـــار االجتمـــاع الفريـــق العامـــل للـــشؤون اجلالـــيت يـــضطلع هبـــا نـــشطة األ -
ويف . املتخــصص للزراعــة األســرية التــابع للــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب   

إطار هذا االجتماع املتخصص، تقوم وزارة الثروة احليوانيـة والزراعـة وصـيد األمسـاك               
ويف هــذا الــسياق، . ومنظمــات اجتماعيــة معنيــة بالزراعــة األســرية بــصياغة اقتراحــات 

ريق املواضيعي للشؤون اجلنـسانية علـى وضـع اقتراحـات عمـل حمـددة بـشأن                 يعمل الف 
ــارة        ــاالت التجـ ــة يف جمـ ــة العاملـ ــاقي األفرقـ ــل لبـ ــج العمـ ــم هنـ ــوع ويرسـ ــذا املوضـ  هـ

 .والشباب واألرض
ــ - ــة ’’شروع م ــواي الريفي ــذي ‘‘ أوروغ ــه  ال ــضطلع ب ــة   ي ــروة احليواني ــار وزارة الث يف إط

ويعمـل هـذا    . الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   مع  باالشتراك  والزراعة وصيد األمساك    
ويهـدف إىل املـساعدة   .  واملـأجورين يف األريـاف   الصغاراملشروع أساسا مع املزارعني 

 يف التصدي ألسباب الفقر يف املناطق الريفية من خالل التركيز علـى حمـورين رئيـسيني       
وع أدوات ماليـة  ويتـيح املـشر  . التنظـيم االجتمـاعي  للعمل يتمثالن يف حتسني الـدخل و     

يف جمـايل الزراعـة    (تستجيب الحتياجات الفئات املـستهدفة إضـافة إىل املـشورة التقنيـة             
ــاعي   ــيم االجتم ــة والتنظ ــااإلنتاجي ــشروع الوحــدة     ).  أساس ــذا امل ــار ه ــدرج يف إط وتن
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وقـد بـدأت هـذه الوحـدة عمليـة تعمـيم النـهج املـذكور،                . االستشارية للنهج اجلنساين  
ى توعيــة التقنــيني امليــدانيني واملمــثلني اإلقليمــيني وتقنيــي املكتــب باالعتمــاد أساســا علــ

ــاج        ــا إدارة دعــم اإلنت ــضطلع هب ــيت ت ــة التخطــيط ال ــهج يف عملي املركــزي، وإدمــاج الن
 .والتنمية الريفية ويف وحدة املتابعة والتقييم

 
بناء على توصية سابقة للجنة، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن حالـة حقـوق اإلنـسان                  - ٢٨
 .)٣١(اصة بنساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقياخل

، مشلـت   )٣٢( دراسـة استقـصائية وطنيـة موسـعة لألسـر املعيـشية            ٢٠٠٦أجريت يف عام     
مراعـاة  ، مـع    ك مجيع املناطق احلـضرية والريفيـة      ، مبا يف ذل   اجلغرافية لإلقليم الوطين   كامل الرقعة 

ــد يف    ــع الــسكان املقــيمني يف البل ــدة  . الدراســةمجي ــد  وتــضمنت اســتمارهتا اجلدي ســؤاال لتحدي
صـك إحـصائي    يتـضمن فيهـا     وهـذه ثالـث مـرة يف تـاريخ أوروغـواي            . األصل العرقي للسكان  

 . ملعرفة التكوين العرقي للسكانرمسي يغطي البلد بأسره سؤاال
صـل يف   لتحليل السؤال املتعلق بالتصور الـذايت لأل   النتائج الرئيسية ونقدم أدناه تفاصيل     

واهلـدف الرئيـسي منـها هـو     . ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية املوسعة لألسر املعيشية لعام      
مراعـاة  ، مـع   ملالحمهـم تقدمي تقدير حلجم السكان حسب األصل العرقي وتكوين رؤية مـوجزة            

كمــا ُيتــوخى إبــراز االختالفــات بــني شــىت  .  الدميغرافيــة واالقتــصادية واالجتماعيــةخصائــصهم
 .وعات العرقية فيما يتعلق بسلوكها الدميغرايف وأدائها االجتماعي واالقتصادياجملم

 نـسبة أكـرب مـن األقليـات العرقيـة       ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية املوسعة لعام     وكشفت   
ــسابقة     ــة ال ــة الرمسي ــة بالدراس ــواي مقارن ــدد     . يف ســكان أوروغ ــني ع ــرق واســع ب إذ يوجــد ف

 شـخص   ١٦٥ ٠٠٠ وهو   ١٩٩٦أصول أفريقية يف عام     األشخاص الذين أعلنوا احندارهم من      
 شــخص، حبيــث ال ميكــن إيعــازه إىل ٢٨٠ ٠٠٠ وهــو ٢٠٠٦والعــدد املــسجل منــهم يف عــام 

واألهــم مــن ذلــك زيــادة عــدد الــسكان املنحــدرين مــن الــشعوب . النمــو الــدميغرايف هلــذه الفئــة
 . شخص٩٠ ٠٠٠ شخص إىل ١٥ ٠٠٠األصلية والذي ارتفع مما يقل عن 

ــئن  ــة واإل  كــان مثــة   ول ــات العرقي ــى أن اهلوي ــة   اتفــاق عل ــشكل خــصائص ثابت ــة ال ت ثني
تتغري حسب طائفة من العوامـل، فـإن حجـم النمـو املـسجل أكـرب مـن أن يعـزى إىل تغـري                         وإمنا

__________ 
 .املرجع نفسه )٣١( 
 Bucheli, Marisa; Cabella Wanda. ‘El perfil demografico y socioeconomico de la(انظــر الدراســة  )٣٢( 

poblacion uruguaya segun su ascendencia racial (         الـيت أُعـدت بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي
 .وصندوق األمم املتحدة للسكان واملعهد الوطين لإلحصاء
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العامل الرئيسي الـذي يفـسر هـذا النمـو يف            ويتمثل.  لألصل العرقي  اجتماعي يف التصور الذايت   
ففـي عـام    . ياغة السؤال املستخدم إلبـراز االنتمـاء العرقـي للـسكان          التغريات اليت أُدخلت يف ص    

، فقــد ٢٠٠٦الــذي ينتمــون إليــه، أمــا يف عــام  ‘‘ العــرق’’، طُلــب إىل الــسكان حتديــد ١٩٩٦
 زمنيــة وأطــرويبــدو أن اإلحالــة إىل مفــاهيم . طُلــب إلــيهم حتديــد عــدد ونــوع أصــوهلم العرقيــة

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ميكـن أن      .  األقليـات العرقيـة  خمتلفة متثل التفسري الرئيـسي لزيـادة عـدد      
تكون النتائج قد تأثرت بفعل تزايد الوعي اإلثين والعرقي الـذي تغذيـه حركـات تأكيـد اهلويـة                   

 علــى إعــادة إحيــاء اجلــذور    األفريقيــة وبيئــة ثقافيــة مــا فتئــت تــشجع يف الــسنوات األخــرية       
 .واألفريقية األصلية

ة بني اخلصائص الدميغرافيـة والوظـائف االجتماعيـة         وبصفة عامة، ُسجلت فروق واسع     
ويــصدق هــذا التعليــق بــشكل خــاص . واالقتــصادية لألقليــات العرقيــة مقارنــة بالــسكان البــيض
قياســا إىل واضــح وضــع متــدنّ بــشكل علــى األقليــات ذات األصــول األفريقيــة الــيت توجــد يف  

 مؤشـرات، يف حـني تـشري        وتتخذ الشعوب األصلية مركزا وسطا حسب عـدة       . األغلبية البيض 
 .مؤشرات أخرى إىل تشابه كبري يف املركز بينها وبني السكان ذوي األصل األبيض

ــشعوب األصــلية      ــة املنحــدرة مــن ال ــز األقلي ــدها  مبالمــح وتتمي قياســا إىل يــصعب حتدي
التعمـق يف حتديـد   ونظرا لطابعها املتفـرد، يبـدو مـن الـضروري     .  ذوي األصل األفريقي السكان
ومبـا أن أوروغـواي بلـد       .  والقطاعـات االجتماعيـة الـيت تـرتع أكثـر إىل إعـالن أصـوهلا               األجيال

خيلو من جمموعات الشعوب األصلية كفئـات إثنيـة، فـإن األرجـح أن تكـون فئـة الـسكان الـيت                      
ومـن  . تصنف نفسها من الشعوب األصلية مكونة مـن جمموعـة غـري متجانـسة مـن األشـخاص                 

ك الـذين يعترفـون بـأن أسـالفهم القـدامى كـانوا مـن الـشعوب                 األشخاص احملتملني، أولئـ    مجلة
األصلية، وأولئك الذين يعرفون أن أحد أسالفهم ممن تربطهم به قرابة عصب مباشرة يف جيـل                
ــذين يفترضــون أن          ــك ال ــشعوب األصــلية، وأولئ ــن ال ــهم كــان م ــن جيل ــا م قريــب إىل حــد م

ولـو كـان األمـر كـذلك     . األصـلية مظهرهم اجلسماين احلايل دليل على احندارهم من الـشعوب     
ووظائف األشخاص الذين يعترفون بـأن      مالمح  ألمكن افتراض أن الشعوب األصلية جتمع بني        
ومالمـــح أبــيض يف األســـاس،  الــنمط الظـــاهري  أســالفهم مـــن الــشعوب األصـــلية وإن كـــان   

 .حمددة خاصة بالشعوب األصليةقسمات ووظائف األشخاص الذين لديهم 
 األصـول األفريقيـة     وزيع اإلقليمي، َتبني أن أكـرب نـسب الـسكان ذوي          وفيما يتعلق بالت   

وتصل نسبة هـذه الفئـة يف       .  وخاصة يف املقاطعات الشمالية للبلد     “ريو نيغرو ”يوجدون مشال   
 يف املائة من جمموع سكان املقاطعة حيـث تـسجل فئـة الـشعوب األصـلية            ٢٥مقاطعة أرتيغاس   

 ومل تسجل اختالفـات هامـة لـدى مقارنـة منطقـة داخـل       ). يف املائة١٠(كذلك أعلى نسبة هلا    
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 يف املائـة وشـكلت   ٨٨ففي كال املنطقـتني، بلغـت نـسبة الـسكان البـيض            : البلد مع مونتيفيديو  
 . يف املائة٣ يف املائة وبلغت نسبة الشعوب األصلية حنو ٩الفئة ذات األصول األفريقية حنو 

سكان املنحدرين من أصول أفريقية منطـا       ويف مونتيفيديو، عاصمة البلد، يتخذ تركز ال       
ذلك أن نسبتهم ثانوية بشكل واضح يف األحيـاء الـساحلية ونـادرة يف املنـاطق املركزيـة                . حمددا

 تـشري   ٢٠٠٥وجدير بالـذكر أن التقـديرات الـيت أجريـت يف عـام              . وتزيد باجتاه ضاحية املدينة   
سكان األصـليني بدرجـة أقـل،    إىل أن أهم جتمعات الـسكان املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي، والـ           

ــصعيدين        ــى ال ــوا عل ــاطق من ــل املن ــوطين أو يف العاصــمة، تتمركــز يف أق ــى املــستوى ال ســواء عل
 .االقتصادي والبشري

خـاص، مقابـل الـسكان البـيض        بوجـه   ويتميز السكان الـسود بتركيبـة دميغرافيـة شـابة            
تفـع اخلـصوبة يف     وتر. والسكان األصليني الذين يعكس هيكلـهم شـيخوخة سـكان أوروغـواي           

أوســاط الــسكان املنحــدرين مــن أصــول أفريقيــة مقارنــة ببــاقي الفئــات، كمــا أن بدايــة حيــاهتم 
. إضافة إىل ذلك، فإهنم يبدؤون حيـاهتم الزوجيـة يف سـن أصـغر         . اإلجنابية تكون يف وقت أبكر    

وعمومــا، تــشهد هــذه الفئــة العرقيــة تغــريات أســرية يف وقــت أبكــر مقارنــة بالــسكان البــيض     
 .وتصنف هذه الفئة األخرية يف مرتبة وسط. السكان األصلينيو

ــة خــصائص           ــن أصــول أفريقي ــسكان املنحــدرين م ــر املعيــشية لل ــابق شــكل األس ويط
فهـي أسـر معيـشية أفرادهـا أصـغر سـنا وحجمهـا              : التكوين الـدميغرايف هلـذه الفئـة مـن الـسكان          

 صــليني يف األســر النوويــة الــيتأكــرب ومتثــل نــسبة أكــرب قياســا إىل الــسكان البــيض والــسكان األ
 .أوالد هبا

الدراســة االستقــصائية الوطنيــة املوســعة لألســر   ومل تــرد مؤشــرات بــشأن الوفيــات يف   
املعيشية ومل يـتم هنـا تنـاول اجلوانـب املتعلقـة بالـصحة، لكـن بعـض املؤشـرات تـبني أن معـدل                         

 أن ة بوجـه خـاص إىل   وجتـدر اإلشـار  .الوفيات أعلى يف أوساط املنحـدرين مـن أصـول أفريقيـة           
معدالت الترمل حسب العمر أعلى ابتداء مـن سـن اخلمـسني يف أوسـاط النـساء والرجـال مـن                     

ومبـا أن الــسكان  . أصـول أفريقيـة قياسـا إىل نفـس الفئـتني مــن الـسكان ذوي األصـول البيـضاء        
ــى بكــثري قي     ــر أعل ــديهم معــدالت فق ــسكان فمــن   ذوي األصــل األفريقــي ل اســا إىل جممــوع ال

أن يبحـث إىل أي مـدى يعـزى ذلـك إىل ظـروفهم املعيـشية الـسيئة أو مركـزهم العرقـي                        الالزم
 .العاملني معا - على األرجح - أو

ويتبني من مجيع املؤشرات املتعلقة بالتحصيل الدراسي واألداء االقتصادي أن الـسكان             
 فئـة مـن   فمتوسـط سـنوات الدراسـة بالنـسبة هلـذه ال          . املنحدرين من أصـول أفريقيـة أسـوأ حـاال         

السكان أقل من متوسط السكان البـيض، ويـصل الفـرق بـني الفئـتني إىل سـنتني لـدى البـالغني                      
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ولئن كـان   .  سنة ٢٩ و   ٢٥ سنة لدى من تتراوح أعمارهم بني        ١,٦ عاما من العمر وإىل      ٣٥
تقلص الفرق يدل على أن أفراد األجيـال اجلديـدة مـن الـسكان املنحـدرين مـن أصـول أفريقيـة             

 فرص تعليمية أكرب مما استفاد منـه أسـالفهم، فـإن معـدالت متابعـة الـشباب مـن          يستفيدون من 
ويـصل  . البـيض  أصول أفريقية دراستهم ابتداء من سن الرابعة عـشر عامـا أقـل دومـا قياسـا إىل               

ففي هـذه الفئـة     . عاما ٢٤  و ١٨هذا الفرق أقصاه يف فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني           
باب البيض الذين يتابعون دراستهم ضعف نـسبة الـشباب ذوي األصـول        العمرية متثل نسبة الش   

وخالصة القول إن املراهقني السود ينقطعون عـن الدراسـة    ).  يف املائة  ٢٢ مقابل   ٤١(السوداء  
 .العايل التعليم  إىلوتقل فرص وصوهلميف وقت أبكر 

ــة يف صــفو        ــشاط والعمال ــإن معــدالت الن ــق مبؤشــرات ســوق العمــل، ف ف وفيمــا يتعل
السكان ذوي األصول األفريقية والسكان األصليني أعلـى مـن معـدالت الـسكان البـيض لكـن                  

 ويعــزى ارتفــاع معــدل مــشاركتهم يف ســوق العمــل إىل. معــدالت البطالــة أعلــى لــديهم أيــضا
دخول الشباب السود والشباب من الـشعوب األصـلية سـوق العمـل يف وقـت أبكـر قياسـا إىل                     

وبعبـارة  . ء إىل جانب بقاء فئة كبار السن فترة أطول يف وظـائفهم        أقراهنم ذوي األصول البيضا   
ــة تــدخالن ســ     ــا الفئــتني مــن األقليــات العرقي ــه يف  أخــرى، فــإن كلت ــاكرا وتغادران وق العمــل ب

 .متأخر وقت
ــة يف         ــن أصــول أفريقي ــسكان املنحــدرون م ــائف، يتركــز ال ــشغل الوظ ــق ب ــا يتعل  وفيم

 يف وظـائف املـديرين واملـوظفني الفنـيني واملـوظفني            الوظائف الدنيا وميثلون نـسبة أقـل بوضـوح        
ــيني ــساء يف        . التقن ــام للن ــل اهل ــاء والتمثي ــاع البن ــسود يف قط ــة للرجــال ال ــشاركة اهلام ــربز امل  وت

كما أن احتماالت شغل املنحدرين مـن أصـول أفريقيـة وظـائف غـري رمسيـة                 . اخلدمات اخلاصة 
ــة امل    ــةأكــرب مــن احتمــاالت البــيض، بــصرف النظــر عــن الفئ وهــذا ينطبــق علــى الــسكان  . هني

وأخــريا، يالحــظ يف مجيــع الفئــات العمريــة أن متوســط   . األصــليني لكــن الفــرق املــسجل أقــل 
األجــور الــيت يتقاضــاها املنحــدرون مــن أصــول أفريقيــة رجــاال ونــساء أقــل بكــثري ممــا يتقاضــاه   

ــضاء يف املتوســط    ــرغم مــن حــ    . املنحــدرون مــن أصــول بي ــى ال ــه عل صول وجيــدر باإلشــارة أن
الشخص األسود على نفس القدر مـن التعلـيم واخلـربة وإقامتـه يف نفـس املدينـة مثـل الـشخص                      

ــيض، فــإن األجــر الــذي يتقاضــاه الــشخص األبــيض أعلــى     ــز   . األب وهــذا يــشري إىل وجــود متيي
 .عنصري يف سوق العمل

إن حالــة الــسكان املنحــدرين مــن أصــول أفريقيــة مــن حيــث مركــزهم بــني أصــحاب    
فهـذه  . ات فقرهم تتسق مع املستوى األدىن لتحصيلهم الدراسي وأدائهم املهين         الدخل ومستوي 

 ذوي  فئـة  ذوي األجور الـدنيا وممثلـة متثـيال ناقـصا جـدا يف               فئةالفئة الفرعية ممثلة متثيال أكرب يف       
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ومن جهة أخرى، فإن معدل الفقر لدى السكان املنحدرين مـن أصـول أفريقيـة             . األجور العليا 
فنــصف األشــخاص املنحــدرين مــن أصــول  :  الفقــر لــدى الــسكان البــيض ميثــل ضــعف معــدل 

ــة الفقــر و    ــة يوجــدون حتــت عتب ــة منــهم معــوزون يف حــني أن الــسكان ذوي  ٥أفريقي   يف املائ
 يف املائــة مــن الــسكان الــذين يعيــشون حتــت عتبــة الفقــر ويــشكل ٢٤األصــول البيــضاء ميثلــون 

كـان أقـرب     صليون ليحتلوا مرتبة وسـطى وإن     وعاد السكان األ  .  يف املائة  ١,٦املعوزون منهم   
 . يف املائة من السكان الذين يعيشون حتت عتبة الفقر٣٢من السكان البيض إذ يشكلون 

ويــستخلص مــن هــذا التقريــر أن مثــة حاجــة إىل تــوافر معلومــات جيــدة بــشأن معــايري    
 .التحديد الذايت للهوية العرقية الكامنة يف التصور اجلماعي

 
 ألسرةالزواج وا  

جلنـة  اللجنـة وتوصـية     يرجى ذكر إىل أي مدى تعتزم الدولة الطرف تنفيذ توصـية             - ٢٩
 )٢٦، الفقـرة    CRC/C/URY/CO/2( التقريـر الـدوري الثـاين        الـواردة يف   )٣٣(حقوق الطفل 
. األسـرة والـزواج  ب املتعلقـة القـانون املـدين      تعديل بعض األحكام التمييزيـة يف        والداعية إىل 

، اليت حتدد احلد األدىن     ١٦ من املادة    ٢عدلت على اخلصوص الفقرة      اإذ ويرجى ذكر ما  
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن استمرار حظر الزواج الذي تفرضه املـادة   . لسن الزواج 

 يوما بعد الطـالق     ٣٠١ من القانون املدين على األرملة أو املطلقة خالل فترة مدهتا            ١١٢
  مـن احلـصول علـى    “أخالقيـة  حيـاة ال  ”لـيت تعـيش     أو وفاة الزوج، وكذلك حرمان املـرأة ا       

 ).١٨٣املادة (النفقة 
وقـد يـدرج هـذا التعـديل يف إطـار العمليـة املرتقبـة               . )٣٤(مل تعدل الـسن الـدنيا للـزواج        

الطفولة واملراهقة، جيوز لألوالد والبنـات وللمـراهقني        ومنذ إقرار قانون    . لتعديل القانون املدين  
 وا عزابا، وهو مـا يـثين بـصورة غـري مباشـرة عـن احليـاة الزوجيـة يف                   االعتراف بأبنائهم ولو كان   

 .حاالت األمومة أو األبوة املبكرة
 

  من القانون املدين١١٢ردود تتعلق باملادة   
 مراسـيم زواج األرملـة أو املطلقـة          أيـضا  ال تقـام  ”:  من القانون املدين   ١١٢املادة  نص   

وج أو وقـوع االنفـصال، حـسب احلالـة، علـى أن             ئة يوم ويوم على وفاة الـز      احىت ميضي ثالثـم  
 .املرأة إذا كانت حامال جاز هلا الزواج بعد وضع احلمل

__________ 
 .٢٠٥املرجع نفسه، الفقرة  )٣٣( 
عـدم بلـوغ الـسن الـيت     : موانـع الـزواج هـي    : ن املـدين   مـن القـانو    ٩١ من املادة    ١يستند الرد أدناه إىل الفقرة       )٣٤( 

 .تقتضيها قوانني اجلمهورية، وهي أربعة عشر سنة كاملة للذكور و اثنتا عشر سنة كاملة لإلناث
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 .وهذا احلكم ينطبق يف حال انفصال الزوجني بسبب فسخ الزواج 
بيد أنه جيوز للمـرأة يف احلـاالت املـذكورة آنفـا عقـد الـزواج جمـددا قبـل فـوات املهلـة                         

عون يومــا تقومييــا علــى ترملــها أو انفــصاهلا أو نفــاذ حكــم   احملــددة مــسبقا علــى أن ميــضي تــس 
 .“ادة طبيب متخصص أهنا ليست حامالالفسخ الصادر بشأن زواجها إذا تأكد بشه

ودومنا جتاهل التمييز الصارخ الذي ينطوي عليه هذا احلكم يلزم، حرصا علـى الدقـة،                
زواج بعــد الترمــل أو االنفــصال اإلشــارة إىل أن احلظــر الــوارد يف القــانون املــدين يعــين حظــر الــ

 ).وليس الطالق(
 

  من القانون املدين١٨٣الردود فيما يتعلق باملادة   
 باملـسامهة يف إعالـة   يظـل الـزوج الـسابق ملزمـا     ”:  مـن القـانون املـدين      ١٨٣ص املادة   ن 

زوجته السابقة بشكل مالئم والئق، إذا كانت غري مسؤولة عن االنفصال، وذلـك بـدفع نفقـة       
ن هـذه  وجيـب أن متكّـ  . ت الزوجة الـسابقة على أساس إمكانيات الزوج السابق واحتياجا    حتدد  

وينتفـي هـذا    . النفقة املرأة من االحتفاظ مبـستوى املعيـشة الـذي كانـت تتمتـع بـه أثنـاء الـزواج                   
 .االلتزام إذا كانت املرأة السابقة تعيش حياة ال أخالقية

ستنجد بزوجـه ليعيلـه إعالـة متواضـعة         وللزوج الذي يوجد يف حال عوز احلق يف أن يـ           
وإن كان الـسبب يف االنفـصال، لكـن القاضـي، يف هـذه احلالـة، يأخـذ يف االعتبـار لـدى مـنح                         

 .“ احلايل للزوج الذي يطلب النجدةاإلعانة السلوك
وعلــى خــالف . تــنص هــذه املــادة علــى إعطــاء نفقــة خاصــة، تكــون مالئمــة، للنــساء   

، جيــوز للنــساء )٢الفقــرة الفرعيــة (ة يف حــال العــوز فقــط الرجــال الــذين حيــصلون علــى النفقــ 
 االقتـصادي   -احلصول على نفقة مالئمة أي نفقـة تتـيح هلـن احلفـاظ علـى املركـز االجتمـاعي                    

وهذا ينطبق فقط يف احلاالت اليت تفتقـر        ). ١الفقرة الفرعية   ( أثناء الزواج    كن يتمتعن به  الذي  
 ).أي النساء الالئي مل يتمكن من دخول سوق العمل(فيها النساء إىل االستقالل االقتصادي 

ــاة ا  ــز حقيقــي، يــشري إىل وقــف النفقــة      ألواحلي ــة، هــذا التعــبري الــذي يــشوبه حتي خالقي
 .املالئمة وليس النفقة الالزمة للبقاء على قيد احلياة

 “مــنح اإلعانــة” قبــل “حتليــل الــسلوك”للــزوجني، يقتــضي القــانون املــدين  وبالنــسبة  
 ).٢الفقرة الفرعية (لنفقة يف حال العوز املطابقة ل
وجيــدر بالــذكر أنــه، منــذ صــدور التقريــر األخــري للبلــد، متــت املوافقــة علــى القــانونني    

 املتعلــق ١٨٢٤٦القــانون رقــم : التــاليني اللــذين يتــضمنان تعــديالت تتعلــق باألســرة والــزواج  
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ألسـرية وعنـوان    عانـات ا   املتعلـق باإل   ١٨٢٢٧والقـانون رقـم     ) ٢٠٠٧(باملعاشرة غري الـشرعية     
 .“إلعاناتا  للحصول علىاستحقاق األم” منه هو ٣املادة 

 
 :قائمة اهليئات العامة اليت أسهمت بردود إضافية  
 السلطة التنفيذية  

 ردت املـديرة، الـدكتورة     - لصحة املـرأة واجلنـسانية    الربنامج الوطين    - وزارة الصحة  - ١
 .مايو/ أيار٢٤تاريخ اإلرسال  - كريستينا غريال

  لألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي            األولويةالربنامج ذو    - وزارة الصحة  - ٢
تــاريخ  - ردت املــديرة ماريــا لــوس أوســيماين  - )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  و

 .أبريل/ نيسان٢٩اإلرسال 
تـاريخ   - يـل غـونزاليس  رد الـسيد نو  - وزارة الثروة احليوانية والزراعة وصيد األمساك     - ٣

 .مايو/ أيار٢اإلرسال 
ردت املـديرة كـارمن برامنـدي،     - املعهـد الـوطين للمـرأة    - وزارة التنمية االجتماعيـة    - ٤

 .أبريل/ نيسان٢٩تاريخ اإلرسال 
 - رد الــسيد فرنانــدو ميثــول -  الطفــل واألســرةبرنــامج - وزارة التنميــة االجتماعيــة - ٥

 .وماي/ أيار١٩تاريخ اإلرسال 
ردت املــديرة ســارا  - املديريــة الوطنيــة للعمــل - وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي - ٦

 .مايو/ أيار١٢تاريخ اإلرسال  - بايسي
 -جلنــة التربيــة اجلنــسية /جملــس اإلدارة املركــزي للتعلــيم/اإلدارة الوطنيــة للتعلــيم العــام - ٧

 .مايو/ أيار١٣ تاريخ اإلرسال - ردت املديرة ستيال سريويت
 

 السلطة التشريعية  
 تـاريخ اإلرسـال    - ردت مارغريتـا بركـوفيتش     - اجملموعة النسائية يف جملـسي الربملـان       - ٨
 .مايو/ أيار٢
 

 السلطة القضائية  
 مـديرة  –  لوس مارينا غونيـت السيدةردت  - حمكمة العدل العليا   - السلطة القضائية  - ٩

 .مايو/أيار ١٥تاريخ اإلرسال  - شعبة التخطيط وامليزانية
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 فهرس املرفقات  
 :٢السؤال 

 . للمعهد الوطين للمرأة التابع لوزارة التنمية االجتماعيةوظيفياليكل اهل * 
 

 :٥السؤال 
 .٢٠٠٧ للمعهد الوطين للمرأة التابع لوزارة التنمية االجتماعية لعام التقرير السنوي * 

 
 :٦السؤال 

 مــشروع الطفــل واملراهــق، قــانون تعــديل : الربملــانالدراســة يفتعــديل قيــد المــشروع  * 
 .واإليذاء اجلنسي للطفلة واملراهقةعاملة امل سوء قانون بشأن

 .اجلرائم املتصلة بسوء معاملة الطفل واملراهق واالعتداء عليهما جنسيا: الوثيقة * 
 

 :٧السؤال 
 متخـصص يف شـؤون األسـرة         مكتـب  التكلفة املقـدرة لإلنفـاق الـسنوي علـى مـوظفي           * 

 .ل بنوبتنييعم
) ١٧٥١٤رقـم   القـانون    (املـرتيل  يف العنـف     واملتخصـصة شؤون األسرة   احملاكم املعنية ب   * 

 ).١٧٨٢٣  رقمالقانون (الطفل واملراهقوقانون 
 .١٧٥١٤  رقم من القانون١٠ املادة الصادرة مبوجب احلماية إجراءات * 

 
 :٨السؤال 

 .“اهلجرة”بشأن  ١٨٢٥٠  رقمالقانون * 
 

 :٩السؤال 
 .إنصاف اجلنسنيمشروع القانون املتعلق باملشاركة السياسية و * 
 .مشروع شبكة السياسيات * 
 . التمويل-مشروع قانون األحزاب السياسية  * 
 .“Parlamenta”موجز مشروع  * 
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 :١٠السؤال 
 .إنصاف اجلنسنيمشروع القانون املتعلق باملشاركة السياسية و * 

 
 :١١السؤال 

 . التمويل-ألحزاب السياسية مشروع قانون ا * 
 

 :١٢السؤال 
 . القرار صنع النساء يف مراكز بشأنوثائق * 

 :١٤السؤال 
 .مشروع تعميم التربية اجلنسية يف النظام التعليمي الرمسي * 
 .إلدارة الوطنية للتعليم العامبا املركزي  اإلدارةقرارات جملس * 
 .٢٠٠٨برنامج التربية اجلنسية لعام  * 
 .“األوىل للتربية اجلنسية والشبابحلقة العمل ”امج برن * 
 .“لثانية للتربية اجلنسية والشبابحلقة العمل ا”برنامج  * 

 
 :١٦السؤال 

 .٢٠٠٨بروتوكول املساعدة الصحية والتوعية الصحية لعام  * 
ــرار  *  ــضر، ١القــ ــؤرخ ٣٤ احملــ ــار١٨، املــ ــايو / أيــ ــن جملــــس ١٩٩٩مــ ــصادر عــ  ، الــ

 .املركزي اإلدارة
 
 :١٨لسؤال ا

 .بيان أسباب عدم تطبيق العقوبات: الوثيقة * 
 

 :٢٣السؤال 
 . يف السنوات األخريةوفيات األمهات بيانات بشأن جدول * 

 
 :٢٥السؤال 

 .بيانات بشأن تنظيم األسرةجدول  * 
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 :٢٦السؤال 
متالزمــــة نقــــص املناعــــة / فــــريوس نقــــص املناعــــة البــــشرية بــــشأن بيانــــاتجــــدول * 

 ).زاإليد( املكتسب
 

 :٢٨السؤال 
االجتماعيــة لــسكان أوروغــواي  - املالمــح الدميغرافيــة واالقتــصادية”التقريــر املعنــون  * 

 .“حسب األصل العرقي
 .٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية املوسعة لألسر املعيشية لعام  * 
 .جدول النساء أفريقية األصل غري املسجالت يف الضمان االجتماعي * 

 
 


