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 مقدمة  
 

 جدول األعمال املعلق: املرأة  
ول األعمــال السياســي معضــلة املــرأة يف بــريو هــي موضــوع معلــق ال مفــر منــه يف جــد 

وإن عكــس حالــة التخلــف وعــدم املســاواة والتــهميش      . واالجتمــاعي واالقتصــادي الــوطين  
ــراح         ــدفا لكــل اســتراتيجية واقت ــي أن يكــون ه ــر ينبغ ــار إىل الفــرص والفق واالســتبعاد واالفتق

وهــذا هــو مــا تدركــه دولــة بــريو، ولــذا حتــول الســعي إىل الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة  . للتنميــة
وتعزيـز  . املتعلقة هبذا املوضوع إىل مهمة ذات أمهية خاصة متكن من الوفاء بااللتزامـات املعلقـة              

املنجــزات واختــاذ التــدابري التصــحيحية الالزمــة مــن أجــل ممارســة املــرأة التامــة يف بــريو حلقــوق   
 .اإلنسان يوميا ودون قيد يف طول البالد وعرضها

لجنة املتعددة القطاعات ملتابعة امتثال اتفاقيـة       ال، الذي أعدته    )١(وإن التقرير السادس   
 يفـي بـاإلبالغ عـن التقـدم الـذي أحرزتـه دولـة             القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،      

 املعتمـدة دوليـا يف سـنة    )٢(بريو فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة       
لعامة إليها عموما بوصـفها      وتشري اجلمعية ا   .١٩٨٤ واليت صدقت عليها بريو يف سنة        ،١٩٧٩
 مـادة تعـرف التمييـز ضـد املـرأة        ٣٠وهـي مؤلفـة مـن ديباجـة و          .  الدويل حلقوق املـرأة    اإلعالن

وباملوافقــة علــى االتفاقيــة تتعهــد الــدول . وتــنص علــى برنــامج عمــل وطــين الستئصــال التمييــز 
 :ة جبميع أشكاله مبا يف ذلكباختاذ جمموعة من التدابري للقضاء على التمييز ضد املرأ

إدماج مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة يف نظمهـا القانونيـة وإلغـاء القـوانني التمييزيـة،                    • 
 د املرأة؛واعتماد القوانني املناسبة اليت حتظر التمييز ض

 إنشاء حمافل ومؤسسات عامة أخرى لضمان احلماية الفعالة للمرأة ضد التمييز؛ و • 
املنظمـات   وأضاء على مجيع أعمال التمييز ضد املرأة من جانب األشخاص           ضمان الق  • 

 .أو الشركات

__________ 
 من اتفاقية القضاء على ١٨وفقا للمنصوص عليه يف املادة . ٢٠٠٣-١٩٩٩يبلغ عن التقدم احملرز خالل الفترة  ))( 

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فإن الدول األطراف اليت توافق وتصدق على هذا االلتزام الدويل تكون ملزمة 
بإحاطة جلنة اخلرباء املعنيني باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بالتقدم احملرز يف التدابري التشريعية 

 هي موعد تقدمي التقرير السادس ٢٠٠٣ سنوات، وهكذا فإن سنة ٤ن التدابري خالل فترة واإلدارية وغريها م
 .لدولة بريو

 .CEDAWاالسم املختصر لالتفاقية باالنكليزية هو  )٢( 
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ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة قـوة القـانون، ولـذا فإهنـا            
أكــرب االلتزامــات الدوليــة أثــرا يف إعــادة حتديــد ظــروف معيشــة املــرأة ووضــعها منــذ عقــد            

بوصفها إطارا دوليا لرسـم السياسـات العامـة والتـدابري اإلمنائيـة جيعلـها       وإن دورها   . الثمانينات
ويرتبط التقدم السياسي احملرز مـن جانـب دولـة بـريو وخططهـا وبراجمهـا                . سارية وحديثة متاما  

الرامية إىل النهوض باملرأة باملنصـوص عليـه يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                      
 . داخليا للربنامج الوارد يف تلك االتفاقية ألهنا انعكاسا،املرأة

ال اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال           اللجنة املتعددة القطاعات ملتابعـة امتثـ      ”وتتألف   
 مؤلفـة مـن     ٢٠٠٢نـوفمرب   / اليت بدأت يف ممارسة مهامهـا يف تشـرين الثـاين           ،“التمييز ضد املرأة  

لك هيئـة التعـاون الـدويل ووسـائط     وكـذ  مؤسسة متثل هيئات الدولة املعنيـة هبـذا املوضـوع     ٢٢
وقد عملت هذه اللجنة على إدراج توصيات جلنـة خـرباء اتفاقيـة القضـاء        . االتصال اجلماهريي 

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف الصكوك املختلفة للتخطيط القصري واملتوسط والطويـل              
دس عن تنفيذ اتفاقيـة القضـاء       التقرير السا إلعداد  األجل، وقدمت املعلومات والبيانات الالزمة      

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وهذا التقريـر مقسـم إىل فـرعني يتضـمن األول تقريـر دولـة بـريو عـن التقـدم احملـرز يف              

تنفيذ التوصيات اليت اختذهتا جلنة خرباء اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف        
 املعلومات املتعلقة بالتقدم الذي أحرزته الدولة فيمـا يتعلـق           ويتضمن الفرع الثاين  . ٢٠٠٢سنة  

كمــا أدرج نــص االتفاقيــة وبروتوكوهلــا ومرفقاهتــا مــع جــداول .  وفقــا ملوادهــاهباالتفاقيــة مرتبــ
 .لوحات تبني وضع املرأة وقائمة مصطلحات تيسر قراءة هذا التقريرو

وإن الدولــة علــى اقتنــاع بــأن  . وإن التــزام بــريو بالنــهوض بــاملرأة ال ســبيل إىل إنكــاره  
التنمية واملسـتقبل األفضـل الـذي تسـعى إىل بنائـه يتوقـف علـى معيشـة مـواطين بـريو يف جمتمـع                   
يولــد فيــه تكــافؤ الفــرص وخــال مــن أي مظهــر مــن مظــاهر الالمســاواة واالســتبعاد والتمييــز     

ه املهمـة بـذل     ومن الضروري يف هذ   . وتتغلب على كل الالمساواة القائمة بني نسائها أنفسهن       
كل اجلهود املنهجية املمكنة لصاحل املرأة وكـذلك التحالفـات بـني الدولـة واجملتمـع املـدين الـيت                    

 .تتيح التغلب على العقبات اليت تعرقل ممارسة املرأة التامة حلقوق اإلنسان
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 اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال           – توصـيات اخلـرباء      –الفرع األول     
 )٢٠٠٢(التمييز ضد املرأة 
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 التوصية ياء  
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دور وزارة شؤون املـرأة والتنميـة          ”  

االجتماعية بوصفها هيئة إدارية وتنظيمية ذات ميزانية، كمـا حتـث علـى ختصـيص               
ميزانيــة كافيــة هلــا وتزويــدها بــاملوارد الالزمــة مــن أجــل صــياغة وتطــوير سياســات 

وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف        . اواة بـني اجلنسـني    وبرامج هتـدف إىل حتقيـق املسـ       
أيضا بأن تنيط بالوزارة سلطة أكرب يف إطار مؤسسات الدولة لكفالة إدماج الُبعـد              

 .“اجلنساين يف مجيع قطاعات احلكومة ولتعزيز املساواة بني اجلنسني
 

 إعادة تشكيل القطاع وتعزيزه  
 والتنمية االجتماعيـة يف املواضـيع املتعلقـة         عززت القدرة التوجيهية لوزارة شؤون املرأة      ١-ي

، املعقـود بـني القـوى       )٣(باملساواة بني اجلنسني انطالقا من االلتزامات املربمة يف االتفـاق الـوطين           
تعزيــز ” لـــ ، يف سياســته احلاديــة عشــرة األولويــة،السياســية واالجتماعيــة يف البلــد، الــذي ميــنح

 :على ما يليوينص حرفيا “ تكافؤ الفرص دون أي متييز
توجــد يف بلــدنا مظــاهر خمتلفــة للتمييــز والالمســاواة االجتماعيــة، ال ســيما ضــد  ... ” ٢-ي

 الـذين ال عائـل هلـم      واألطفال واملسـنني وأفـراد الطوائـف اإلثنيـة واملعـوقني واألشـخاص              النساء  
والقضــاء عليهــا فيمــا بعــد يتطلبــان هــذه قلــيص مظــاهر عــدم املســاواة تو. ضــمن فئــات أخــرى

سياســات وإنشــاء التــدابري إجيابيــة مــن جانــب الدولــة واجملتمــع، مــع تطبيــق  اختــاذ  مؤقتــة بصــفة
 .الفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية جلميع السكانيف تكافؤ الضمان الالزمة لاآلليات 

مبكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز        ) أ: (هبذا اهلدف ستقوم الدولة   ”وتضيف إىل ذلك أنه      ٣-ي
دعــم مشــاركة املــرأة باعتبارهــا فــردا اجتماعيــا وسياســيا حيــاور   ) ب(الفــرص؛ وتعزيــز تكــافؤ 

سـتدعم املؤسسـة علـى أعلـى مسـتوى يف الدولـة يف              ) ج(الدولة واجملتمع املدين ويتفق معهمـا؛       
دورها التوجيهي للسياسات والربامج الرامية إىل تعزيز التكافؤ يف الفـرص بـني الرجـل واملـرأة،                 

ستتيح للمرأة الوصول على قدم املساواة مـع الرجـل إىل املـوارد             ) د(سني؛  أي املساواة بني اجلن   
ستنشـئ نظـم تتـيح محايـة األطفـال واملـراهقني واملسـنني              ) هــ (ى العمل؛   احلصول عل اإلنتاجية و 

واملعــوقني وغريهــم مــن األشــخاص املميــز  الــذين ال عائــل هلــم ورئيســات األســر واألشــخاص 
بتعزيز ومحاية حقوق أفراد الطوائف اإلثنيـة املميـز ضـدهم،           ستقوم  ) و(ضدهم أو املستبعدين؛    

 .“وسوف تنفذ برامج للتنمية االجتماعية تعطيهم األفضلية بصورة متكاملة

__________ 
 .٢٠٠٢يوليه /املوقعة يف متوز )٣( 
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ترمـي إىل   “ دولة كفيئـة وشـفافة وال مركزيـة       ”هذه هي مالمح السياسة املتبعة إلقامة        ٤-ي
تمـدة مبوجـب القـانون الصـادر يف         إعادة التشكيل التنظيمي والـوظيفي للقطـاع املع       تنفيذ عملية   

وهذا هو السياق الذي أنشئت فيه وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة علـى     . ٢٠٠٢سنة  
مركـز   صـممت علـى أن تكـون    قـد ، و)٤(السـابقة والتنمية البشرية   أساس وزارة النهوض باملرأة     

همـة إدمـاج املسـاواة      وهكذا يضطلع القطاع مب   . تنسيق لتنفيذ هذا االتفاق على مستوى الدولة      
بني اجلنسـني والتكـافؤ يف الفـرص يف سياسـة التنميـة االجتماعيـة والبشـرية الـيت خيـتص برمسهـا                       

 .)٥(واقتراحها وتنفيذها
إحـدامها لشـؤون املـرأة واألخـرى        : نان فرعيتـ  اعملية إعادة التشكيل وزارت   يف  ت  أنشئ ٥-ي

ــاملرأة    ــة االجتماعيــة، كمــا أنشــئت إدارة للنــهوض ب وإدارة للتخطــيط تشــمل الصــندوق  للتنمي
 عمليـة إعـادة      وقضـت  الوطين للتعويضات والتنمية االجتماعية، وهو هيئـة للـدعم االجتمـاعي،          
ختتص الـوزارة   هكذا  و. التشكيل أن تقوم كل وزارة فرعية برسم سياسة اجملال الذي ختتص به           

لفـرص بـني الرجـل واملـرأة        لتكافؤ يف ا  االفرعية لشؤون املرأة برسم السياسات الرامية إىل تعزيز         
ومن جهة أخرى قُضي بأن تتوىل اإلدارة العامة للنـهوض بـاملرأة مهمـة              . واملساواة بني اجلنسني  

 .إدماج النهج اجلنساين يف خطط وبرامج ومشاريع احلكومة املركزية
ة  مـوارد وزار   ةإدماج اهليئات املعنية بإدارة التنمية االجتماعية يف القطاع إىل زياد         أدى   ٦-ي

 قدرهتا على التدخل، األمر الذي أتاح إمكانيـة إدمـاج           ةشؤون املرأة والتنمية االجتماعية وزياد    
هنج حمـددة، مـن بينـها النـهج اجلنسـاين، يف رسـم السياسـات والـربامج واملشـاريع ذات الطـابع                       

 .االجتماعي
 

 الدولـة   زيادة سلطة وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية يف مواجهة سائر مؤسسـات             
 إلدماج املنظور اجلنساين

 ، ويف حـاالت كـثرية     ،قامت وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة بإنشـاء وتكـوين            ٧-ي
وتعـىن  . قيادة جلان عمل متعددة القطاعات وجلان للتنسيق مع اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص               

ياسات الوطنيـة وهـي مسـرح     ومبتابعة اخلطط والس  ،هذه اهليئات باملشاكل االجتماعية الرئيسية    
وتشـارك  . يف حتقيـق أهـداف اهليئـات املـذكورة        ذو أولوية إلدماج النهج اجلنساين، ألنه يسـهم         

__________ 
 .كانت سليفتها هي وزارة النهوض باملرأة والتنمية البشرية )٤( 
اسم ومهام وزارة شؤون املرأة ”:  ألف– ٣٤تدمج يف قانون السلطة التنفيذية املادة : ، املادة٢٧٧٧٩القانون رقم  )٥( 

تقوم وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية برسم واقتراح وتنفيذ سياسة التنمية االجتماعية : والتنمية االجتماعية
للمرأة واألطفال واملسنني والسكان الفقراء  وتعزز بذلك املساواة بني اجلنسني والتكافؤ يف الفرص ،والبشرية

 . “واملعوزين املميز واملستبعدين ضدهم
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ــة       ــة ويف اللجن ــددة القطاعــات للشــؤون االجتماعي ــة املتع ــرأة بنشــاط يف اللجن وزارة شــؤون امل
 الـيت تقودهـا   ، األلفيـة  املتعددة القطاعات للتنمية الريفية ويف اللجنة املتعددة القطاعات ألهداف        

 .رئاسة جملس الوزراء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
اللجنة التنفيذية الستراتيجية التغلـب     عضوة يف   وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية       ٨-ي

 وتضـع هـذه     ، اليت تقودها رئاسـة جملـس الـوزراء        ،على الفقر وإتاحة الفرص االقتصادية للفقراء     
كما تشكل جزءا من اللجنة املتعددة القطاعـات لألمـن الغـذائي،            . وتتابع تنفيذها االستراتيجية  

كما تقوم بقيادة اللجنة املتعـددة القطاعـات خلطـة    . اليت تنسق السياسات املتعلقة هبذا املوضوع    
 واللجـان املتعـددة القطاعـات املسـؤولة     ٢٠٠٥-٢٠٠٢التكافؤ يف الفرص بني الرجل واملـرأة،       

 الوطنية ملكافحة العنف ضد املـرأة واخلطـة الوطنيـة للمسـنني واخلطـة الوطنيـة                 عن تنفيذ اخلطط  
لتكافؤ الفرص للمعـوقني وخطـة العمـل الوطنيـة للطفولـة واملراهقـة والشـبكة الوطنيـة ملكافحـة                    
االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملـراهقني وشـبكة مكافحـة االجتـار باألطفـال، يف مجلـة                 

ــات أخــرى  ــا تضــم . هيئ ــامج       كم ــات يف الربن ــة نســاء األقلي ــاج حال ــة عمــل إلدم  جلــان وأفرق
 وحفـزت علـى تكـوين       ،وأنشأت يف هذا السياق مكتب املرأة األفريقيـة البريوويـة         . االجتماعي

 ووضـع خطـة     ،فريق عامل معين بنساء السكان األصـليني يرمـي إىل العمـل بصـورة ال مركزيـة                
ه اللجنة أول عضوة يف الكونغرس تنحـدر مـن      وترأس هذ . عمل تليب احتياجاهتن ذات األولوية    

وأنشأت وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، اليت تضـطلع باسـتراتيجية           . السكان األصليني 
، وهـو  )٦(املنظمـات النسـائية، مكتـب حـوار مـع املنظمـات االجتماعيـة للمـرأة             تراعي  تشاركية  

ــق أهــدا       ــة ترمــي إىل حتقي ــة مؤسســية لوضــع سياســات حكومي ف املصــلحة الوطنيــة مثــل   آلي
الدميقراطية وسيادة القانون واملساواة والعدالة االجتماعية والقدرة التنافسية للبلد، وتعزيـز قيـام             

وتشـارك وزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة أيضـا يف              . دولة كفيئة وشـفافة وال مركزيـة      
 .ي الدولة واجملتمع املدينممثلمع ويتفاعل القطاع يف هذه اهليئات . شبكة تعليم الفتيات

تشـــكل وزارة شـــؤون املـــرأة والتنميـــة االجتماعيـــة أيضـــا جـــزءا مـــن عـــدة مكاتـــب    ٩-ي
ــة ومتعــددة القطاعــات ملتزمــة مبعاجلــة العنــف األســري واجلنســي، وتشــارك      ال مركزيــة وحملي

وتتـألف هـذه   .  يف املكتب الوطين ملنع ومعاجلة العنف األسـري ١٩٩٧الوزارة بنشاط منذ عام  
الـيت تنسـق األعمـال وحتـدد األهـداف،          ) الدولة والتعاون الـدويل واجملتمـع املـدين       (اهليئة الثالثية   

 .املسؤولة عن معاجلة العنف األسري واجلنسياحلكومية من ممثلني جلميع القطاعات وتتألف 
 ويتطلب أداء مهام وزارة شؤون املرأة والتنميـة البشـرية إملـام العـاملني املتخصصـني يف                 ١٠-ي

القطاع رجاال ونساء بالنهج اجلنسـاين، ولـذا فقـد وضـعت هيئـة شـؤون املـرأة واإلدارة العامـة                     
__________ 

 .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥ الصادر يف ٥١٢القرار الوزاري رقم  )٦( 
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مـن  تقـدمي الـدعم      مبـدأ تـدريبيا دائمـا يعتمـد علـى            ٢٠٠٠لتعزيز املرأة التابعة للقطـاع يف سـنة         
 .جانب التعاون الدويل والشبكات واملنظمات غري احلكومية املتخصصة

 
 رصد امليزانية  

د يف وزارة شؤون املرأة والتنمية البشرية مكاتـب وبـرامج ترمـي أساسـا إىل إفـادة         توج ١١-ي
 املـوارد الـيت تتطلبـها    وجدوت. معاناة من التهميش النساء يف بلدنا، وال سيما أكثر النساء فقرا و        

ــني اجلنســني    ــق املســاواة ب ــربامج إىل حتقي ــة إدارة  . هــذه ال ــد ازدادت ميزاني ــهوض بــ وق املرأة الن
وإىل جانــب . )٧(ل بثالثــة أمثــا٢٠٠١ عــن ميزانيــة ســنة ٢٠٠٣ميزانيــة ســنة ازدادت فــ. ســنويا

، يوجـد الربنـامج     بالـذات اإلدارات التابعة لوزارة شؤون املرأة والتنمية البشرية اليت تدعم املرأة           
ومـن بـني   . )٨(الوطين ملكافحة العنف األسري واجلنسي، الذي ختصص له موارد بصفة منتظمـة   

تكـرس جـزءا كـبريا مـن مواردهـا للنـهوض بـاملرأة ميكنننـا أن نـذكر برنـامج دعـم                     اهليئات الـيت    
ــع األشــخاص          ــذي يعمــل م ــة البشــرية، ال ــرأة والتنمي ــوزارة شــؤون امل ــابع ل ــوطني الت ــادة الت إع

وأجـرى برنـامج دعـم إعـادة     . الذي تستفيد منه النساء بصورة رئيسـية      واملتضررين من العنف،    
 رتــب وقــاس أضــرار وتكــاليف العنــف، وحــدد األضــرار   التــوطني تعــداد الســلم، وهــو صــك  

ومــن اجلــدير بالــذكر أن برنــامج فافــا فاســي الــذي ظهــر باعتبــاره   . والتكــاليف املتعلقــة بــاملرأة
 وييسـر يف   ،الفقـريات العـامالت    قـدرات أبنـاء األمهـات        نميـة برناجما مقترحا لتهيئة بيئة آمنـة وت      

أو يتركنــه يف كــثري مــن احلــاالت بســبب نفــس الوقــت عمــل األمهــات الالئــي يفقــدن عملــهن 
ــة أوالدهــن   ــة   . االضــطرار إىل االضــطالع مبســؤولية رعاي ــرأة والتنمي كمــا أن وزارة شــؤون امل

 ، وإن كـان ال يفيـد النسـاء مباشـرة          ،البشرية هي اإلطار املؤسسي لربنامج الدعم الغذائي الذي       
 .فإنه يتصل هبن اتصاال وثيقا وينظم عمليات تدريب تؤثر فيهن

الوحــدات األساســية الــيت تتــألف منــها هيئــة شــؤون املــرأة هــي اإلدارة العامــة للطفولــة  ١٢-ي
واملراهقة واألمانة الوطنية للتبين؛ واإلدارة العامة لتعزيز املرأة والربنامج الوطين ملكافحـة العنـف              

مبيزانيـة هيئـة    والتطور العام لرصد امليزانية إجيايب ويـربز الزيـادة السـابق اإلشـارة إليهـا                . األسري

__________ 
 ،٢٠٠٢ يف سنة ١ ١٧٧ ٣٣٨ ومبلغ ، صول جديدا هلذه اإلدارة٢٨١ ٠٨٤ مبلغ ٢٠٠١اعتمد يف سنة  )٧( 

 .٢٠٠٣ يف سنة ١ ٣٩٦ ٢٣٩ و
 ٧ ٠٥٧ ٣١٥ على ٢٠٠٢ صول جديدا، ويف سنة ٨ ١٢٨ ١٥٦ حصل هذا الربنامج على ٢٠٠١سنة يف  )٨( 

 . صول جديدا٧ ٥٥١ ٧٦٢ على ٢٠٠٣ويف سنة صول جديدا 
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 مقارنـة مبيزانيـة     ٢٠٠٣املرأة واإلدارة العامة للطفولة واملراهقة اليت تضاعفت يف سنة          النهوض ب 
 .)٩(٢٠٠١سنة 
مـــن اجلـــدير باملالحظـــة أن اعتمـــادات امليزانيـــة الســـابق اإلشـــارة إليهـــا ليســـت هـــي    ١٣-ي

 بيـد أنـه مل توضـع حـىت          املرأةبـ  النـهوض االعتمادات الوحيدة اليت يديرها القطـاع فيمـا يتعلـق ب          
وتشـمل هـذه    . “بطريقة حساسة من الناحيـة اجلنسـانية      ”اآلن منهجية لتصنيف وقياس امليزانية      

مثال ما خيصص حاليا للمشـاريع االجتماعيـة املنفـذة          “ احلساسة من الناحية اجلنسانية   ”امليزانية  
ألسـباب منهجيـة    وقـد فضـل     . بنهج جنساين أو جلميع املشاريع األخـرى الـيت تسـتهدف املـرأة            

ومـن اجلـدير بالـذكر أن       . حتليل أجزاء ميزانية القطاع اليت تفيد النسـاء مباشـرة واإلبـالغ عنـها             
وزارة شؤون املرأة والتنميـة البشـرية معنيـة بإعـداد منهجيـة للعمـل بنشـاط علـى وضـع ميزانيـة                       

 .توظفها كل هيئة من هيئاهتا يف سياسات جنسانية
 القيادي لوزارة شؤون املرأة والتنمية البشـرية يف سـياق يعـزز             تدار عملية توطيد الدور    ١٤-ي

جانــب التغــيري املؤسســي إلضــفاء : النــهوض بــاملرأة واملســاواة بــني اجلنســني مــن عــدة جوانــب 
الطابع املؤسسي على السياسات والـربامج؛ وجانـب الرصـد املنـتظم للمـوارد وجانـب تـدريب                

 .املوارد البشرية
 

 التوصية الم  
ــة املراجعــة والتشــاور بغيــة وضــع خطــة جديــدة تشــمل     توصــي الل  جنــة مبواصــلة عملي

 .٢٠٠٢اجملتمع املدين وال سيما املنظمات النسائية، من أجل إقرارها بسرعة يف عام 
 

 املشاورتان الوطنيتان األوىل والثانية  
 الفـرص بـني   يف  لتكـافؤ   لمتثلت اخلطوط األوىل يف عملية إعـادة صـياغة اخلطـة الوطنيـة               ١-ل

تني يوكانــت هاتــان املشــاورتان تشــارك . الرجــل واملــرأة يف مشــاورتني علــى املســتوى الــوطين  
وقد اشتركت يف املشـاورة األوىل، الـيت عقـدت يف عشـر مـدن يف داخـل البلـد                   . مركزيتني وال

 املنظمات النسائية واملنظمات غـري احلكوميـة   ،٢٠٠١سبتمرب /مايو إىل أيلول  /يف الفترة من أيار   
ــادا ــة،     واالحت ــات الدول ــب التنســيق وقطاع ــة ومكات ــادئ    وت العمالي جــرى التشــاور حــول مب

ــة       ــة يف جمــال محاي ــا مــن تنقــيح االلتزامــات الرئيســية الدولي السياســة املوضــوعة للقطــاع انطالق
وأدت هذه العملية إىل وضع مبـادئ للسياسـة يف اجملـاالت االجتماعيـة          . حقوق اإلنسان للمرأة  

__________ 
 على ٢٠٠٣ صول جديد ويف سنة ٦٨٤ ٠٠٠ حصلت اإلدارة العامة للطفولة واملراهقة على ٢٠٠١يف سنة  )٩( 

 . صول جديد١ ٤٨٠ ٠٠٠

10 04-30105 
 



 

CEDAW/C/PER/6  

. ثقافية وإعداد استراتيجيات ومبادئ عمل لكـل ميـدان مـن امليـادين            واالقتصادية والسياسية وال  
وكان اهلدف من هذه العملية هـو تلقـي مسـامهات مـن اجملتمـع املـدين وتعبئـة اجلهـود واإلرادة                      

 .من أجل التغيري االجتماعي الالزم لتحقيق املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة
 :تتعلق مبادئ السياسة مبا يلي ٢-ل

 .هتيئة الظروف الالزمة لبناء ثقافة املساواة • 
تلبيــة االحتياجــات األساســية والعالقــات اإلنســانية واألســرية الســليمة وبنــاء القــدرات  • 

 . بني الرجل واملرأةعلى قدم املساواة
 .سد الفجوات مع مراعاة التنوع الثقايف واآلثار اجلنسانية • 
ليل العقبات والقضاء على املمارسـات التمييزيـة        ضمان ممارسة احلقوق االقتصادية وتذ     • 

 .يف جمال العمل ويف الوصول إىل املوارد االقتصادية والتحكم فيها
 .تعزيز املشاركة الفعالة للمرأة يف هياكل السلطة • 
التنسيق املتعدد القطاعات وبني القطاعات وتنفيذ وتقييم سياسات حكومية ترمـي إىل             • 

نسني وتعبئـة اجملتمـع املـدين واملنظمـات النسـائية كـان جـزءا مـن         حتقيق املساواة بني اجل 
 .االستراتيجيات املطبقة يف املشاورة األوىل

 أجريت املشاورة الثانية حول االقتـراح املتعلـق خبطـة          ٢٠٠٢ديسمرب  /يف كانون األول   ٣-ل
د  مدينــة يف البلــ١٢وقــد عقــدت هــذه املشــاورة يف .  املعــادة صــياغتها٢٠١٠-٢٠٠٣الفتــرة 

وقامـت بـإدارة هـذه العمليـة الشـبكة الوطنيـة لتعزيـز        .  مؤسسـة ١٧٠وشاركت فيها أكثر مـن   
 .املرأة، وهي منظمة نسائية توجد هلا مقار يف مجيع مقاطعات بريو

 
 الفرصيف لتكافؤ ل صياغتها ةاخلطة املعاد  

اة مخسة مبادئ رئيسية تتضمن بطريقة شاملة خمتلف جمـاالت حيـ          على  اخلطة  اشتملت   ٤-ل
 .املرأة والرجل وكذلك أهدافا استراتيجية وأعماال حمددة للقيام هبا خالل فترة سرياهنا

 :االجتاهات الرئيسية للخطة هي ما يلي ٥-ل
إقامــة عالقــات اجتماعيــة عادلــة تتســم باملســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف إطــار   )أ( 

غـىن عنـه السـتمرار اإلدارة       ، باعتبار ذلـك شـرطا ال         فيها مسؤوليات مشتركة والتشارك  حتديد  
 .الرشيدة والدميقراطية
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تنميـــة قـــدرات وإمكانـــات األفـــراد واجملتمعـــات وكـــذلك تقويـــة العالقـــات    )ب( 
 .االجتماعية واألسرية العادلة والسليمة بني الرجال والنساء

 ةالعمــل والتشـــارك يف املـــوارد االقتصـــادي احلصـــول علـــى تكــافؤ الفـــرص يف   )ج( 
 .والتحكم فيها

وصول املرأة على قدم املساواة واشـتراكها بفعاليـة يف هياكـل السـلطة واختـاذ                 )د( 
 .اعتبار ذلك ضمانا للممارسة التامة للمواطنةبالقرارات 

 :٢٠١٠-٢٠٠٣مبادئ سياسة اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة،  ٦-ل
الفـرص بـني    يف  تكـافؤ   الإضفاء الطابع املؤسسي بصورة شاملة علـى منظـور املسـاواة و            - ١

 .الرجل واملرأة يف السياسات احلكومية ويف أعمال وممارسات الدولة
العمل على اعتماد قيم وممارسـات ومواقـف وسـلوكيات تتسـم باملسـاواة بـني الرجـل                   - ٢

 .واملرأة مع التركيز على األسرة
الترفيهيـة  ضمان وصول الرجـل واملـرأة علـى قـدم املسـاواة إىل اخلـدمات االجتماعيـة و         - ٣

 .والثقافية
القضاء على مجيع أشكال التمييز يف جمال العمل واملهنة واألجر، وكفالة وصول املـرأة               - ٤

 .والرجل على قدم املساواة إىل املوارد االقتصادية
ضمان ممارسة املرأة للحقوق السياسية ووصوهلا إىل السلطة وإىل اهليئات املعنية باختـاذ              - ٥

 .ملساواة مع الرجلالقرارات على قدم ا
، علـى  ٢٠١٠-٢٠٠٣الفرص بـني الرجـل واملـرأة،    يف  لتكافؤ  لوضعت اخلطة الوطنية     ٧-ل

أساس التوصيات الواردة يف االتفاقيـات واالتفاقـات والـربامج واخلطـط اإلقليميـة الـيت صـدقت                  
 :وهي. عليها دولة بريو واليت هلا بالتايل قوة القانون

 .املدنية والسياسيةلحقوق لالعهد الدويل اخلاص  • 
 .لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلالعهد الدويل اخلاص  • 
 .“ميثاق سان خوسيه بكوستاريكا”: اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان • 
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة • 
 . أشكال التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع • 
 .“بلن دو بارا”اتفاقية البلدان األمريكية ملنع وقمع واستئصال العنف ضد املرأة،  • 
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 .١٩٩٥ الرابع املعين باملرأة، يملمنهاج عمل بيجني، املؤمتر العا • 
برنــامج العمــل اإلقليمــي للمــرأة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب اللجنــة      • 

 .١٩٩٤تصادية ألمريكا الالتينية، االق
 .١٩٩٤خطة عمل املؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية، القاهرة،  • 
يف تكـافؤ  البرنامج البلدان األمريكية لتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة من أجـل املسـاواة و        • 

 .الفرص بني اجلنسني
 .وقدمت اخلطة اآلن لكي توافق عليها السلطة التنفيذية 

 قــدم إىل كــونغرس اجلمهوريــة مشــروع قــانون تكــافؤ   ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٠يف  ٨-ل
ــ وزارة ٢٠٠٢فربايــر /الفــرص الــذي تبنتــه منــذ شــباط   الــيت (املرأة يف ذلــك الوقــت النــهوض ب

 ).تسمى اآلن وزارة شؤون املرأة والتنمية البشرية
 

 التوصية نون  
ــان   ”   ــورا جنســ ــة الطــــرف منظــ ــأن تــــدخل الدولــ ــة بــ يا يف توصــــي اللجنــ

االســتراتيجيات والــربامج املتعلقــة بالقضــاء علــى الفقــر والقيــام، عنــد االقتضــاء،    
 مـن االتفاقيـة، بغيـة القضـاء         ٤ من املـادة     ١باختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة       

 .“على الفقر بني النساء، وال سيما الريفيات
 

 إدماج النهج اجلنساين يف استراتيجيات القضاء على الفقر  
أربـع دعامـات هـي املسـاواة والكرامـة واألخـالق            على  لسياسة العامة للحكومة    تقوم ا  ١-ن

علـى هـذا    و. والطابع املؤسسـي، تـدعم األعمـال الـيت تقـوم هبـا دولـة بـريو للقضـاء علـى الفقـر                      
وضعت يف أسس استراتيجية القضاء على الفقر وإتاحة الفرص االقتصادية للفقـراء، الـيت         النحو  

وهــي . ٢٠٠٣، الصــادر يف ينــاير ســنة  PCM-٢٠٠٣-٠٠٢ العــايل رقــم اعتمــدت باملرســوم
أن تدرج يف استراتيجية القضاء علـى الفقـر سياسـات تسـهم     ”تنص على أنه من األمهية مبكان   

يف خفض التمييز والفـروق االجتماعيـة بـني اجلنسـني، وزيـادة كفـاءة العمـل النسـائي، ووضـع            
ــد  ــث ال    القواع ــن الســكان، حبي ــهوض بالنســاء م ــاعي واالقتصــادي    ن ــق التقــدير االجتم  يتحق

 فحسب بل أيضا زيادة إدماجها علـى مسـتويات اختـاذ القـرارات علـى قـدم                  ناحلقيقي جلهوده 
وتشارك وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة يف اسـتراتيجية القضـاء             . “مع الرجل املساواة  

دم املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة         على الفقر وإتاحة الفرص االقتصادية للفقـراء أوال للتصـدي لعـ           
ووضـعت  . وثانيا ملعاجلة عدم املساواة املوجود بني النساء يف املناطق احلضـرية واملنـاطق الريفيـة              
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يف هذا الصدد تدابري ملعاجلة الفروق بني النساء املتعلمـات واألميـات وبـني النسـاء الالئـي متثـل                    
كمـا اقتـرح    . غـات األصـلية لغتـهن األصـلية       األسبانية لغتهن األصلية والنسـاء الالئـي إحـدى الل         

إدمــاج النــهج األمــين إلبــراز العالقــة الســببية املوجــودة بــني الفقــر والعنــف وبــني العنــف وقلــة    
 .الفرص اإلمنائية

ــة لألمهــات      ٢-ن ــة األجــل األولوي ــادئ السياســة املتوســطة والطويل فقــد . كمــا منحــت مب
اق الـوطين بتوسـيع نطـاق اخلـدمات الصـحية،           تعهدت الدولة يف السياسة الثالثة عشرة يف االتف       

وال سيما يف أكثر املناطق فقرا يف البلد، وإضفاء الالمركزية عليها، مع منح األولوية لألمهـات                
كمـا تعـزز األمومـة الصـحية وخـدمات تنظـيم األسـرة مـع                . واألطفال وكبـار السـن واملعـوقني      

لسياسة أنشـئ التـأمني الصـحي املتكامـل         ووفاء هلذه ا  . إتاحة االختيار احلر للوسائل دون إكراه     
الـــذي يعطـــي األفضـــلية لألمهـــات واألطفـــال ويوجـــه مـــوارده إىل الســـكان غـــري املشـــمولني   

ــة   ــتباق حــدوث      . باملســتحقات الصــحية احلكومي ــة الس ــأمني احلمــالت الوقائي ــذا الت ــول ه ومي
 . الوقائيةاألضرار اليت يترتب على معاجلتها يف اخلدمات تكاليف أكرب من تنفيذ الربامج

 
 التدابري اخلاصة  

تتمثل إحدى توافـق اآلراء الـذي مت التوصـل إليـه بـني              . أهداف تنسيق مكافحة الفقر    ٣-ن
وهيئات مؤلفـة  ، )١٠(الدولة واجملتمع املدين ملكافحة الفقر يف إنشاء مكاتب تنسيق ملكافحة الفقر        

دين والكنائس ووكاالت التعـاون     من ممثلي أجهزة الدولة، واحلكومات احمللية ومؤسسات اجملتمع امل        
وكلــها يشــارك يف اختــاذ القــرارات وحتديــد املهــام واألعمــال الــيت يضــطلع هبــا يف األجلــني  . الــدويل

 يف  ٢٠ومشاركة املرأة يف هـذا العمـل قويـة مبـا فيـه الكفايـة، فمـثال متثـل النسـاء                      . املتوسط والطويل 
افحـة الفقـر علـى مسـتوى البلـد واملقاطعـات            املائة مـن أعضـاء اللجـان التنفيذيـة ملكاتـب تنسـيق مك             

 يف املائــة مــن جممــوع عــدد منســقي املكاتــب اإلقليميــة اخلمســة  ٣٠وباملثــل متثــل النســاء . واألحيــاء
ومن اجلدير بالـذكر أنـه تـرأس األمانـة التنفيذيـة للمكتـب الـوطين امـرأة، وأهنـا تؤيـد                       . )١١(والعشرين

الـذي  “ العمالة اجلنسانية والفقر  ”ة فيما يتعلق بربنامج     األعمال اليت حتث عليها منظمة العمل الدولي      
 .يسعى إىل إدماج املنظور اجلنساين يف التجارب اليت حيث عليها املكتب

مـن جهــة أخـرى شــارك املكتـب يف احملفــل الـوطين للتعلــيم الـذي يهــدف إىل وضـع خطــة        ٤-ن
ين باملسـاواة فإهنـا تركـز علـى          املعـ  ٥وحيث أنه جزءا من الفريق العامل رقـم         . تعليمية جيدة للجميع  

__________ 
. املرأةالنهوض بوزارة –- ٢٠٠١ – ٠١ مبوجب املرسوم العايل رقم ٢٠٠١يناير /كانون الثاين ١٨أنشئت يف  )١٠( 

 املعدل واملكمل للمرسوم PROMUDEH - ٢٠٠١ – ٠١٤ صدر املرسوم العايل رقم ٢٠٠١يوليه /ويف متوز
 .األساسي

 .١ ٠٠٠ وعدد مكاتب األحياء حنو ١٧٨يبلغ عدد مكاتب املقاطعات  )١١( 
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متويل السياسات التعليمية الـيت تسـتهدف الفتيـات الريفيـات والسـكان الـذين ينتمـون إىل الطوائـف                    
 .اإلثنية املختلفة يف البلد

ويشارك املكتب يف الوقت احلاضر يف اللجنة املتعددة القطاعـات املعنيـة بوضـع اسـتراتيجية                 ٥-ن
 الــوزراء؛ كمــا تشــارك يف األعمــال املتعلقــة بــالطوارئ يف جمــال  للتغلــب علــى الفقــر برئاســة جملــس

 .التعليم واخلاصة بالتعليم يف املناطق الريفية، وال سيما تعليم الفتيات الريفيات
تقــوم مكاتــب تنســيق مكافحــة الفقــر بنشــر القواعــد املتعلقــة مبشــاركة اجملتمــع املــدين يف       ٦-ن

ناقشات املتعلقة بلجان التنسيق علـى املسـتويني اإلقليمـي          احلكومات اإلقليمية مع عمليات النشر وامل     
كما حتث على وضع خطط منسقة على املستوى احمللي وتضم اجلهـات الفاعلـة يف اجملتمـع         . واحمللي

املــدين املســتبعدة تقليــديا وتعمــل علــى إدمــاج أبعــاد التنميــة البشــرية، مبــا فيهــا برنــامج املســاواة بــني  
 .٢٠٠٤اخلطط املنسقة لعام اجلنسني، يف إعداد وتقييم 

، وهـو أحـد األجهـزة األكـرب         )١٢(وضع الصندوق الوطين للتعويضـات والتنميـة االجتماعيـة         ٧-ن
. )١٣(الـيت توجـه وتـدير املشـروع       “ النـواة التنفيذيـة   ”أثرا يف مكافحة الفقر، حصة ملشاركة املـرأة يف          

أخــرى تقريــر انتخــاب مــديري وتتــألف هــذه النــواة التنفيذيــة مــن ثالثــة ممــثلني وممثلــة، ومــن جهــة   
ــاالقتراع املباشــر  ــة يف    . املشــروع ب ــة االجتماعي ويتمثــل هنــج الصــندوق الــوطين للتعويضــات والتنمي

حقــوق اإلنســان والتنميــة االجتماعيــة، ويتمثــل حمــوره يف تقويــة وتنميــة القــدرات اجملتمعيــة مبنظــور   
مــة إدمــاج املســاواة بــني اجلنســني ويتعلــق منظــور املســاواة هــذا مبه. املســاواة واإلدمــاج االجتمــاعي

بصورة شـاملة بـنفس الطريقـة الـيت أدجمـت هبـا فعـال هنـج املواطنـة والتعدديـة الثقافيـة واحملافظـة علـى                
ويليب هذا الصندوق االحتياجات األساسية غري املشبعة ألفقـر القطاعـات السـكانية يف بلـدنا،                . البيئة

لسـكان الفقـراء واملعـدمني، وحيفـز القـدرات          ويعمل أيضا على خلـق فـرص العمـل وإدرار الـدخل ل            
ومن التجارب الناجحة للصندوق    . احمللية واملؤسسات احمللية على تقوية الالمركزية والتنمية يف البلد        

 يف مـنح القـروض الصـغرية للغايـة لــ      ٢٠٠٢فيما يتعلق بـاملرأة مسـتوى التعـادل الـذي بلغـه يف سـنة               
 يف املائـــة منـــها إىل ٤٧,١٩صـــغرية، وقـــد قـــدم  مـــن أصـــحاب املؤسســـات التجاريـــة ال٣٠ ٥٥٠

 .شركات تديرها نساء
الربنامج الوطين إلدارة األحواض املائية واحملافظة علـى التربـة ومشـروع إدارة املـوارد                ٨-ن

 يعزز هذان الربناجمـان التابعـان لـوزارة الزراعـة تنميـة القـدرات       .الطبيعية يف سلسلة اجلبال اجلنوبية   
وهـذه القـدرات األكـرب      . اال ونساء عن طريق تقوية القـدرات اإلنتاجيـة التقنيـة          السكان الريفيني رج  

__________ 
 .كل جزءا من هيكل وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعيةهيئة تش )١٢( 
 .١٩٩٧يف التوجيه الصادر سنة اقترح هذا االقتراح  )١٣( 
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ستمكن من حـل املشـاكل الـيت يتناوالهنـا ابتـداء مـن تـدهور املـوارد الطبيعيـة إىل حتسـني مسـاكنهم                       
 .ونوعية معيشتهم

تمعـات  حيقق مشروع إدارة املوارد الطبيعيـة يف سلسـلة اجلبـال اجلنوبيـة نتـائج إجيابيـة يف اجمل               ٩-ن
وقــد بــدأ بعــض هــذه اجملتمعــات عمليــة ســريعة لرمسلــة األمــوال الــيت مت   . احملليــة يف مرحلــة اإلرشــاد

ومـــن اجلـــدير بالـــذكر أن اجملموعـــات النســـائية املنظمـــة قـــد ضـــاعفت أو زادت . احلصـــول عليهـــا
تمعـي لتقـدم    اعتماداهتا اإلنتاجية والتسويقية إىل ثالثة أمثال، األمـر الـذي مكنـها مـن إنشـاء نظـام جم                  

ومن جهة أخرى قويت القدرات القيادية لألسـر الريفيـة واملـديرين اجملتمعـيني              . قروض صغرية للغاية  
واجملموعــات النســائية املنظمــة علــى التخطــيط واإلدارة لضــمان االســتمرارية للنظــام عنــد انتــهاء         

 .املشروع
 

 العنف: التوصية عني  
 اعتبارهـا التوصـية العامـة    وتطلب اللجنة إل الدولـة الطـرف أن تضـع يف       ”  

 املتعلقة بالعنف املوجـه ضـد املـرأة وأن تكفـل التنفيـذ املنـتظم لربنـامج العمـل                    ١٩
الوطين وجلميع القوانني والتدابري املتصلة بالعنف املوجه ضد املرأة وأن ترصد أثـر             

ــدابري  ــة الطــرف علــى أن تكفــل    . هــذه القــوانني والت ــة الدول كــذلك، حتــث اللجن
خاص الــذين ميارســون هــذا العنــف ومعاقبتــهم بالســرعة والصــرامة   مقاضــاة األشــ

الالزمـــتني، وأن حتـــرص علـــى حصـــول النســـاء مـــن ضـــحايا هـــذا العنـــف علـــى   
التعويضات واحلماية الفوريـة، وعلـى عـدم اسـتغالل إمكانيـة املصـاحلة الـيت يـنص                   

وتوصــي اللجنــة . عليهــا قــانون العنــف يف األســرة يف تربئــة مــرتكيب هــذه األفعــال 
لدولة الطرف بشن محالت توعيـة، مبـا يف ذلـك محـالت تـدعو إىل عـدم التسـامح                    ا

البتة مع هـذا النـوع مـن السـلوك، لكـي يصـبح العنـف املوجـه ضـد املـرأة ظـاهرة                        
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف أيضـا    . منبوذة من الناحيتني االجتماعية واألخالقية    

يـة املـوظفني العـامني بشـأن مجيـع      بالعمل على تعزيز التـدابري الراميـة إىل كفالـة نوع       
أنواع العنف املوجه ضد املرأة، وال سيما السلطة القضائية، والعـاملني يف القطـاع              

وتوصي اللجنة أيضـا بـأن تعمـل        . الصحي، وأفراد الشرطة والعاملني االجتماعيني    
الدولة الطرف بانتظام على مجيع البيانات اليت تتعلق جبميع أنواغع العنف املمارس 

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تصـنف سـفاح احملـارم يف إطـار                  .  املرأة ضد
ــات، وأن تســن تشــريعا حمدداملكافحــة التحــرش      ــانون العقوب اجلــرائم احملــددة يف ق

 .“اجلنسي
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ضمان التنفيذ املنهجي لربنامج العمل الوطين ومجيـع القـوانني والتـدابري املتعلقـة بـالعنف                  
 ضد املرأة

ــوطين ومجيــع القــوانني مــن أجــل اإلدمــاج     ضــمان التف ١-ع ــامج العمــل ال نيــذ املنــهجي لربن
 – ٠٠٨وأنشـئ مبوجـب املرسـوم الثـاين رقـم           . املؤسسي للربنامج يف اهليكل األساسـي للدولـة       

٢٠٠١ - PROMUDEH الربنــامج الــوطين ملكافحــة ، ٢٠٠١أبريــل / نيســان٢٥ الصــادر يف
زارة النهوض باملرأة والتنمية البشرية املسماة      ، بوصفه جهازا تابعا لو    العنف األسري واجلنسي  

والربنـامج  . اآلن وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، التابعة للوزارة الفرعيـة لشـؤون املـرأة            
مكلــف بوضــع وتنفيــذ أعمــال وسياســات علــى املســتوى الــوطين ومعاجلــة وكــذلك دعــم           

 .األشخاص املتضررين بالعنف األسري واجلنسي
ــا ٢-ع ــاد يف      للربن ــوطين ملكافحــة العنــف األســري واجلنســي يف الوقــت احلاضــر اعتم مج ال

 ٣٨امليزانية يكفل تنفيذ خطته السنوية، األمر الـذي ميكـن، يف مجلـة أمـور، مـن إنشـاء ودعـم                      
، لتقـدمي خـدمات متخصصـة وجمانيـة يف اجملـاالت القانونيـة والنفسـية                “املـرأة لطـوارئ   ”مركزا  

 أيضــا األنشــطة الوقائيــة علــى املســتوى احمللــي انطالقــا مــن جمــال   وتعــزز املراكــز. واالجتماعيــة
 .التعزيز

اخلطـــة الوطنيــة ملكافحـــة العنــف ضـــد املــرأة للفتـــرة    مــن جهــة أخـــرى اعتمــدت     ٣-ع
ــم   ٢٠٠٧-٢٠٠٢ ــامي رقـ ــوم السـ ــب املرسـ ــذه PROMUDEH-٢٠٠١-٠١٧ مبوجـ ، وهلـ

ة حبمايــة حقــوق اخلطــة نطــاق ومنظــور القطاعــات، وهــي تنــدرج يف إطــار التعهــدات الدوليــ   
. اإلنسان اليت قدمتـها دولـة بـريو، وهـي صـك برنـاجمي يضـم السياسـات الـيت وضـعتها الدولـة                       

تشجيع الـتغريات يف القوالـب االجتماعيـة الثقافيـة الـيت            : وتتمثل أهدافها االستراتيجية فيما يلي    
ية أو  تسكت على العنـف ضـد املـرأة جبميـع مظـاهره وجماالتـه املختلفـة أو تضـفي عليـه الشـرع                      

تزيده؛ وإنشاء آليات وأدوات وإجراءات املنع؛ وتقدمي احلمايـة والعـالج واإلنعـاش والتعـويض               
مــع وضــع االســتراتيجيات الــيت تراعــي خمتلــف حقــائق الواقــع الثقــايف   بطريقــة مناســبة وفعالــة، 

لبلــد؛ وإنشــاء نظــام لتقــدمي معلومــات موثــوق هبــا وحديثــة ورفيعــة النوعيــة عــن   يف اواجلغــرايف 
إىل الرعايــة علــى ســبيل األولويــة  ، وتقــدمي هاب العنــف ضــد املــرأة ونتائجــه ومعــدل تــواتر أســب

النساء املوجودات يف حالة خاصة من الضعف، سواء بسبب وضـعهن االجتمـاعي االقتصـادي               
 .نساء مهاجرات أو نازحاتباعتبارهن أو سنهن أو وضعهن اإلثين أو عجزهن أو مركزهن 

 طـاع أة والتنمية االجتماعيـة بالوفـاء بالتعهـدات الـيت قـدمها الق             تقوم وزارة شؤون املر    ٤-ع
يف املـــادة املدجمـــة يف اخلطـــة التنفيذيـــة للربنـــامج الـــوطين ملكافحـــة العنـــف األســـري واجلنســـي  

 .واألهداف واألعمال والغايات ذات الصلة
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 رصد األثر  
آليـــات  ٢٠٠٧-٢٠٠٢تنشـــئ اخلطـــة الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة للفتـــرة  ٥-ع

اللجنــة الرفيعــة املســتوى للخطــة الوطنيــة  مهــام شــملوت. مؤسسـية ملتابعــة تنفيــذها وتقييمهــا 
 :، اليت حددها وزراء القطاعات املشتركة يف اخلطة املهام التاليةملكافحة العنف ضد املرأة

وضع واعتماد خطـط عمـل مـع بيـان األهـداف السـنوية واعتمـادات امليزانيـة                    )أ( 
 ا؛الالزمة لتنفيذه

 متابعة وتقييم تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة؛ )ب( 
ــق        )ج(  ــة وحتقي ــذ اخلطــة الوطني ــة لضــمان تنفي ــدابري التصــحيحية الالزم اعتمــاد الت

 .األهداف وبلوغ الغايات
تتوىل وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة، الـيت تـرأس هـذه اهليئـة أيضـا مسـؤولية                     ٦-ع

ــالعنف األســري واجلنســي    ين والسياســي التشــغيل الفــ  ــة ب . ملكاتــب العمــل املواضــيعية املعني
إعـداد تقـارير املتابعـة والتقيـيم الـدوري          ) أ: (وتتضمن مسؤولية املكتـبني اللـذين أنشـئا مـا يلـي           

عـرض تقـارير املتابعـة والتقيـيم     ) ج(إبـداء مالحظـات واختـاذ توصـيات؛      ) ب(للخطة الوطنية؛   
) د(صــيات ذات الصــلة علــى اللجنــة الرفيعــة املســتوى للنظــر فيهــا؛ وكــذلك املالحظــات والتو

 .تنسيق اختاذ تدابري ترمي إىل تنفيذ اخلطة الوطنية
 

 املالحقة والقمع بسرعة وصرامة  
 اختــذت تــدابري ترمــي إىل ضــمان اإلبــالغ ٢٠٠٣ إىل ســنة ٢٠٠٠يف الفتــرة مــن ســنة  ٧-ع

 حبيث أن  ىل قضية حتظى باالهتمام العام    مبا حول العنف األسري إ    عن مجيع حوادث العنف،     
وباملثـل جيـب أن تتسـم العمليـات بأقـل قـدر ممكـن مـن                 . يقدم البالغ أي شخص يعلـم باحلالـة       

 .الرمسية، وعينت مهل قصرية وحمددة لقيام الشرطة باختاذ اإلجراءات الالزمة
ــعبة الشــؤون  يوجــد يف  ٨-ع ــش ـــ   ةالداخلي ــز الشــرطة ال  قســم لشــؤون  ٢ ٩٣١ يف مراك

أو /األسرة، وتعىن هـذه األقسـام علـى املسـتوى الـوطين بالبالغـات املتعلقـة بـالعنف األسـري و                    
 أقسام شرطة للنساء توجد على حنـو اسـتراتيجي يف األحيـاء ذات              ٦وأنشئت يف ليما    . اجلنسي

 –اندبندنســـيا وفيليـــا الســـلفادور والس فلـــورس وكاليـــاو وليمـــا  (الكثافـــة الســـكانية العاليـــة 
وتتمثـل مهمتـهما يف املعاجلـة اخلاصـة واملتخصصـة حلـاالت             ).  سـخل  –تو راي   سركادو وكـان  

كما قامت يف هذا العام بتقدمي املشورة وخـدمات التوجيـه ومعاجلـة           . العنف األسري واجلنسي  
 .البيانات املتعلقة بالسكان املتأثرين هبذه املشكلة
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 الكرب واحلماية الفورية  
قـانون احلمايـة مـن العنـف         ”٢٦٢٦٠لقـانون رقـم     يتضمن النص التنظيمي الوحيـد ل      ٩-ع

، املبادئ التوجيهيـة للشـرطة ويشـري إىل أن مكافحـة مجيـع أشـكال العنـف األسـري                    “األسري
 .وعلى أن القانون ينص أيضا على تدابري فورية حلماية الضحايا. هي سياسة دائمة للدولة

وحتقيقــا هلــذا اهلــدف . يهــدف هــذا القــانون إىل حتديــد إجــراء ســريع حلمايــة الضــحية   ١٠-ع
: وتضمن أشياء جديدة هـي    . ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٣عدلت عدة قواعد، وصدر آخر تعديل يف        

ملــدعي املقاطعــة لشــؤون   التقديريــة مهلــة حمــددة لتحقيــق الشــرطة وتوســيع الســلطة  تعــيني 
وأشـار إىل  . األسرة لتمكينه من اختاذ تدابري خارج احملكمة حلمايـة ضـحية العنـف األسـري         

أي أهنا إلزامية حتت املسـؤولية وعلـى أسـاس أهنـا شـرط مسـبق لرفـع        ذه التدابري إلزامية،    أن ه 
ويســتطيع املــدعي أن يكــون . الــدعوى املدنيــة ذات الصــلة أمــام اجلهــاز القضــائي املتخصــص 

ــة القضــائية املختصــة      ــام اهليئ ــل الضــحية أم ــدعوى، يف متثي ــة  . وكــيال لل ــة القانوني واملالحق
 .واملتخصصة جمانية

املــدعون العــامون ملزمــون بالتصــرف بســرعة والعمــل بأقــل قــدر ممكــن مــن الرمسيــات  ١١-ع
اختــاذ تــدابري : جمــال العمــل والتنــوع. خــالل مجيــع اإلجــراءات القضــائية اخلارجــة عــن احملكمــة 

احلماية على املستوى غري القضائي، وطلب اختاذ تدابري محائية أخـرى عـن املسـتوى القضـائي،                 
 احترازيــة إذا اقتضــى األمــر، بصــرف النظــر عــن الــدعوى املدنيــة الالزمــة   وطلــب اختــاذ تــدابري

 .لوقف أعمال العنف األسري
وزارة العـدل   حباالت العنف ضد املـرأة طبقـت        املعاجلة املتعلقة تيسريا لتدابري احلماية و    ١٢-ع

رة املعنيـة بشـؤون األسـ     البلديـة   ومكتب النائب العام لألمة الالمركزية على مكاتب النيابة         
وأسندا إىل كل منها اختصاصـا وظيفيـا سـابق للمحكمـة     نطقة ليما   االختصاص القضائي مل  يف  

كمــا وقعــت وزارة العــدل اتفاقــات مــع .  الــدوريامعــني وحــدد أيضــا تناوهبــشــرطي يف جمــال 
ــديات خمتلفــ  ــو وســان خــوان دي         (ةبل ــا دل ترينف ــا ماري ــوريس وفيلي ــريا فل ــوان دي م ســان ق

، ومـع السـلطة القضـائية       )لسـلفادور وهلمورينـا إخل    انتا آنيتـا وفيليـا      لوريغانتشو وهوايكـان وسـا    
 .وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية إلنشاء مكاتب نيابة قروية لشؤون املرأة

ــة       ١٣-ع ــة التابع ــال والصــحة العقلي ــراض النســاء واألطف ــىن خــدمات أم ــوزارة الصــحة  تع ل
 ٩٥ ٣٣٢،  ٢٠٠١كـذا أجريـت يف عـام         وه .باالكتشاف والتسجيل والتوجيـه واالسـتنتاج     

عملية فرز للعنف األسري املمارس معظمه ضد نساء يف سن اإلجناب ومراهقات وأطفـال مـن                
 .املنصوص عليها يف القانوناملصاحلة ال يستعملون عملية اجلنسني 
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قانون احلماية من العنـف  ”،  ٢٦٢٦٠ املعدل للقانون رقم     ٢٧٩٨٢أزال القانون رقم     ١٤-ع
العنــف مــن مرحلــة التحقيــق يف قضــية  املصــاحلة ، ٢٠٠٣مــايو /الصــادر يف أيــار، “األســري
 قــد ألغــى املصــاحلة خــارج احملكمــة يف جمــال العنــف    ٢٧٣٩٨وكــان القــانون رقــم  . األســري

 .تعديل عدة مواد يف قانون املصاحلةاألسري، األمر الذي أدى إىل 
 

 محالت لتوعية املوظفني احلكوميني  
اخلطـة  وظفني احلكـوميني والعـاملني يف جمـال القـانون هـي جـزء مـن                  محالت توعيـة املـ     ١٥-ع

ومـن اجلـدير بالـذكر أن هـذا         . التنفيذية للربنامج الوطين ملكافحة العنف األسـري واجلنسـي        
ــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة،     ــوارد يف اخلطــة الوطني ، قــد عقــد ٢٠٠٧-٢٠٠٢الربنــامج، ال

ة القضـائية، وقطـاعي الصـحة والتعلـيم، ووزارة          لتوعية وتأهيل مـوظفي السـلط     تدريبية  حلقات  
 التــدريب مواضــيع متعلقــة بــالعنف األســري     اتطــووتتضــمن أمن. العــدل والشــرطة الوطنيــة  

 .واجلنسي وحقوق اإلنسان والنهج اجلنساين مع تقدمي جودة اخلدمات
 .يف جمال التدريبالشرطة الوطنية جتدر اإلشارة إىل اجلهود اليت تبذهلا  ١٦-ع

 شخصـا بشـأن مواضـيع       ٢ ٩٢١درب  : ات الدراسية املقدمـة للشـرطة اجملتمعيـة       الدور 
عنف األحـداث والعنـف اجلنسـي واألسـري والـدعارة وسـوء معاملـة األطفـال                 : متعلقة مبا يلي  

وأدرج يف اخلطـة العامـة للتعلـيم غـري املدرسـي لوحـدات              . وأطفال الشوارع واألطفال العاملني   
 مواضـيع مثـل تنظـيم األسـرة ومدونـة األطفـال واملـراهقني               ٢٠٠٢الشرطة الوطنية لـبريو لسـنة       

. ،يف مجيع وحـدات الشـرطة     “قانون العنف األسري  ”،  ٢٦٢٦٠القانون رقم   سيجري تناول   و
ومن جهة أخرى نظمت مدرسة تأهيل وختصص الشرطة الوطنية لـبريو علـى املسـتوى الـوطين                 

نظمـت  كمـا   . د الشـرطة   فـردا مـن أفـرا      ١ ٥٧٢دورات دراسية عن العنـف األسـري حضـرها          
ومــع ذلــك فــإن التقــدم . لشــرطة النســائية عــن احتــرام الــذات والعنــفمــع اأحاديــث خصيصــا 

 ومل تـدرج حـىت اآلن       ،الكبري احملرز يف جمال التعليم غري املدرسي مل يـنعكس يف بـرامج منتظمـة              
 .املواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة ومشكلة عدم املساواة بني اجلنسني

 أنشـــأت الشـــرطة الوطنيـــة لـــبريو اللجنـــة الدائمـــة للشـــرطة النســـائية واملكتـــب   كمـــا 
.  الشــرطة النســائيةطــوير لت- يف مكتــب احملــامي العــام للشــرطة –املتخصــص يف شــؤون املــرأة 

 نسـق   ٢٠٠٢ويف عـام    . وتشمل األعمال اليت منحت أولوية تنفيذ الربامج التدريبية واإلعالمية        
اجلـنس والـرواد االجتمـاعيني وأدوار اجلنسـني والعالقـات         ”عنـوان   هذا املكتب حلقـة تدريبيـة ب      
 .“بني اجلنسني والعنف األسري
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 التابع لوزارة العدل ومكتب     ات قدم التدريب عن طريق معهد التحقيق      :وزارة العدل  ١٧-ع
النائــب العــام لألمــة إىل وكــالء النيابــة واألطبــاء الشــرعيني والنفســيني واختصاصــيي األمــراض   

ــة   العصــبية  ــابعني ملعهــد الطــب الشــرعي واملســاعدين العــاملني يف النياب  مــن خــالل دورات ،الت
 .دراسية دورية بدعم من منظمات دولية ومؤسسات غري حكومية

برنـامج ثقافـة السـلم وحقـوق        ” تنشـيط    ٢٠٠٢ يف سنة    وزارة التعليم  أعادت   ،باملثل ١٨-ع
بـني القطاعـات واملؤسسـات      الذي ضـم مكاتـب عمـل مشـتركة          “ اإلنسان والوقاية من العنف   

ســوء معاملــة الطفــال والعنــف األســري والعنــف ضــد املــرأة ومواضــيع   : ملعاجلــة مواضــيع مثــل
ــل  ــدعم مثـ ــة بالـ ــرى متعلقـ ــدرات   : أخـ ــة القـ ــامح وتنميـ ــات والتسـ ــلمية للمنازعـ ــوية السـ التسـ

علمـني  ويقـوم الربنـامج بتـدريب امل      . االجتماعية واملساواة بني اجلنسني وتعزيز العوامل احلمائيـة       
 .واألخصائيني االجتماعيني وأعضاء هيئة التدريس واالختصاصيني يف القطاع

  
 محالت التوعية  

قامــت وزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة عــن طريــق الربنــامج الــوطين ملكافحــة  ١٩-ع
. العنف األسري واجلنسي بشن محالت للتوعية ونشر التسامح من أجل نبذ العنـف ضـد املـرأة           

ليمـا وكاخاماركـا    : مج إذاعية ومواد من أجل الصحافة املكتوبة يف املـدن الرئيسـية يف بـريو              برا
ياكوتشو وآركويبا وأوخامببا ووانوكـو وتكنـا، وشـنت      أ وكامسا وبيورا و   وييكاوتشيكاليو ومب 

ومـن جهـة أخـرى وضـعت      . ء العنف ضد املـرأة    امحالت وطنية سنوية ضخمة من أجل يوم إهن       
الفتـات يف   وضـع   عمليـات تعبئـة ضـخمة عـن طريـق           نظمـت   كة العامليـة و   معلومات علـى الشـب    
كما نظمت أعمال جمتمعيـة لتوعيـة       .  ال مركزية وحمافل عامة إخل     خدمات  الشوارع وأسواق و  

 .شكلة العنف األسري واجلنسي بطرق متنوعةمبالسكان 
قامــت الــيت و .التنميــة االجتماعيــةومــن اهليئــات األخــرى التابعــة لــوزارة شــؤون املــرأة  ٢٠-ع

ــني اجلنســني         ــف ب ــف األســري والعن ــى العن ــي إىل القضــاء عل ــال ترم ــة  بأعم املؤسســة الوطني
والكتشاف حاالت عن طريق    للوقاية والدعوة    وقد قام هذا املعهد بأعمال       .للرفاهية األسرية 

ل  املعهد آباء وأمهات فيما يتعلـق حبقـوق املـرأة واألطفـا            بردو. برنامج تعزيز األسرة التابع له    
ــة  ــة     . واملــراهقني واملســؤوليات املرتلي ــذات وتنمي ــرام ال ــز احت ــة لتعزي كمــا عقــد حلقــات تدريبي

القدرات االجتماعية للسكان، وشن محالت بشأن املساواة بني اجلنسـني وتعزيـز األسـرة علـى                
 وخـونني وسـكواين   ومرتفعـات األمـازون  أنكاص وإيكا والمبييكى ومـاينص     (املستوى الوطين   

س وسـان رامـون     اوغـ  اونـو وتكنـا وتـومبس وبيـورا وإكويتـوس ويورميـ           بو و بساتي و انكافيليكاو
 فيهـا مؤسسـات     توكانت هذه احلمالت مترابطة ومتعددة التخصصات واشترك      ). وكوسكو

وُشـنت يف هـذا العـام محـالت     ). دميونة ومكاتب النيابة ووزارة الصحة ومراكز إغاثة املـرأة إخل     
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ن لســاوورحا يــيــك ونويفــو تامبلونــا ونوفتتشــا كوبامدينــة : يف املســتوطنات البشــريةويف ليمــا 
كــان ورامــون كركــامو اي وويف ننتانيليــا كرابييــو ومــي بــريو يفدو را وفاليــه ســاغول ناينتــهوصــ

 .ومو دي كورفينالوا وغوكاخا دي أ
وتتمثــل أهــداف هــذه احلمــالت يف تعزيــز العالقــات األســرية الســليمة وتــاليف العنــف    ٢١-ع

ضــامني ملنــع العنــف ضــد املــرأة مــع تقــدمي خــدمات اجتماعيــة وقانونيــة   ووضــعت م. األســري
 .وسيكولوجية

مكاتـب مدرسـية للـدافع      ”بالعمـل علـى إنشـاء       وزارة التعلـيم    من جهة أخرى تقوم      ٢٢-ع
يف املراكز التعليمية للتصدي لتكاثر املمارسات العنيفة يف اجملتمعات         “ عن األطفال واملراهقني  
ــة ودفاعــا عــن ح  ــز  التعليمي ــراهقني وتعزي ــهأل اقــوق األطفــال وامل وتضــطلع هــذه اهليئــات  . ممن

ــال         ــة األطف ــع العنــف األســري وســوء معامل ــة ملن ــة بــني الطلب ــة اجملتمعي ــة والتعبئ بأنشــطة للوقاي
 .واالعتداء اجلنسي عليهم

للطفولـة  و دورات لتـدريب وتوعيـة الـرواد االجتمـاعيني           الشرطة الوطنية لـبريو   تنظم   ٢٣-ع
اجملـالس  : الشباب هبدف التوجيه، ومنع العنف األسري واجلنسـي يف إطـار براجمهـا            واملراهقني و 

احمللية وإساءة اسـتعمال العقـاقري ودوريـات الشـباب ونـوادي القصـر أصـدقاء الشـرطة والطـائر                    
 .الطنان والنورس

 واكتشـاف ومعاجلـة حـاالت العنـف         ع بأنشـطة مـن أجـل منـ        وزارة الصحة تضطلع   ٢٤-ع
وُنفذت يف السنوات األخرية أنشطة ذات نطاق فـردي ومجـاعي           . املرأةاألسري والعنف ضد    

محــالت تعليميــة (عــن طريــق التنســيق بــني القطاعــات واإلعــالم والتعلــيم واالقتصــاد اجملتمعــي   
وتـــدريب ومتابعـــة للـــرواد ) واحتفـــاالت ومســـابقات مدرســـية ووضـــع ونشـــر مـــواد تثقيفيـــة 

نشـر أمنـاط عالقـات بديلـة        : فيما يتعلـق مبـا يلـي      وجرت التوعية يف خمتلف األنشطة      . اجملتمعيني
ووجهت حلقات تدريبيـة للسـكان      . ، وحقوق اإلنسان؛ وقانون العنف األسري     عللعنف، واملن 

وجتـدر بنـا   . ومقدمي اخلدمات على املستويات التنفيذية وإىل املـوظفني علـى املسـتوى اإلداري           
الـيت  “ ميـة القطاعـات االجتماعيـة     حلقـات تن  ”اإلشارة إىل بعض التجارب يف جمـال املنـع مثـل            

وينصـب  (“ معاهـد تعزيـز الصـحة   ”واالسـتراتيجية املسـماة   “ برنامج الصحة العقلية”نفـذها   
 ).التدخل على اجملتمع التعليمي بكامله

 
 اإلبالغ املنتظم للبيانات املتعلقة بأنواع العنف املوجه ضد املرأة  

ري واجلنســي إدارة للتحقيــق والتســجيل  تتبــع الربنــامج الــوطين ملكافحــة العنــف األســ   ٢٥-ع
كمـا جتمـع وتـنظم املعلومـات املتعلقـة          . تنظم املعلومات املتوافرة عن العنف األسـري واجلنسـي        
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خـط  ”بضحايا العنف الالئي حصلن على مساعدة مـن مراكـز إغاثـة املـرأة واخلدمـة التليفونيـة                   
لقـة  ع شهريا باملعلومات املت   دثوحتقيقا هلذه الغاية وضعت قاعدة بيانات حت      . “املساعدة الودية 

ــدخالت       ــا م ــات تســتخدم باعتباره ــي بيان ــذلك   لباحلــاالت املعاجلــة؛ وه ــيم والرصــد وك لتقي
 .باعتبارها مرجعا لسائر املؤسسات العامة واخلاصة املعنية هبذا املوضوع

 الدراســــة املعهــــد الــــوطين لإلحصــــاء وعلــــم احلاســــوب أجــــرى ٢٠٠٠يف ســــنة  ٢٦-ع
الصـحة، يف إطـار املرحلـة       وزارة   بنـاء علـى طلـب مـن          ، والصحة األسرية  االستقصائية للسكان 

وتضــمنت الدراســة . الرابعـة مــن الربنــامج العــاملي للدراسـات االستقصــائية للســكان والصــحة  
تتعلــق أمنوطــة  ألول مــرة يف بــريو ٢٠٠٠االستقصــائية للســكان والصــحة األســرية لســنة 

ــالعنف األســري  ــة أبعــاد هــذه املشــكل  ب ــة  هبــدف معرف وســئلت النســاء  . ة وخصائصــها الوطني
 الــيت تعرضــن هلــا مــن جانــب  ديســعــن حــوادث العنــف الشــفوي واجل “ املتحــدات أحيانــا”

وسئلت مجيع النساء أيضـا إن كـن قـد تعرضـن لعنـف مـن جانـب أي                   . أزواجهن أو أصحاهبن  
.  ومــا إذا كــن قــد طلــنب مســاعدة مؤسســية،املســاعدةطلــنب شــخص آخــر، ومــن أي شــخص 

وسـئلت  . لنساء الالئي أجنب بالنفي إبداء السبب الذي منعهن من طلب املسـاعدة           وطلب من ا  
النساء الالئي يعيش معهن يف البيت ابن واحد على األقـل عمـن يعاقبـه ويف أي حالـة، وطلـب                     

وتضمنت الدراسـة االستقصـائية للسـكان والصـحة األسـرية لسـنة             . منهن حتديد شكل العقاب   
وحـددت عـدة مؤشـرات تعـني مـثال فتـرات            . حة عن العنـف   أيضا أمنوطة موسعة ومنق    ٢٠٠٣

نتيجــة املالحظــات الــيت أبــداها خــرباء مــن مدخلــة والتعــديالت . زمنيــة لإلبــالغ عــن احلــوادث
ــة    ــام واملنظمــات غــري احلكومي ــدان األخــرى يف أمريكــا    ،القطــاع الع  كمــا روعيــت خــربة البل

 .لذي اعتمد فيه االستبيان املوسعالالتينية وال سيما اجلمهورية الدومينيكية، وهي البلد ا
حيــتفظ املعهــد الــوطين لإلحصــاء واحلاســوب بتفاعــل مســتمر مــع القطاعــات واجملتمــع   ٢٧-ع

وقد نشرت نتائج الدراسة االستقصـائية وأتـيح        .  وانتقاد االستبيان والبيانات ذاهتا    ليلاملدين لتح 
 .صفحة الشبكة املؤسسيةاملنشورات و: لنشروسائالمتاما النفاذ إىل املعلومات عن طريق 

مكتب حقوق اإلنسان ومشاركة املواطنني يف املنطقـة السـابعة للشـرطة الوطنيـة لـبريو                 ٢٨-ع
 ومـن جهـة     .مسؤول عن معاجلة إحصاءات اخلدمات املتخصصة اليت تقـدمها هـذه املؤسسـات            

أخـــرى أجـــرت وزارة الداخليـــة، بالتنســـيق مـــع القطـــاعني العـــام واخلـــاص، دراســـات جلمـــع  
كمـا جيـري وضـع دراسـة استقصـائية عـن العنـف              . ومات املتعلقة بظاهرة العنف ضد املرأة     املعل

والتمييز واملساواة بني اجلنسني ستطبق على موظفي خمتلف املنـاطق واإلدارات التابعـة للشـرطة               
 .الوطنية لبريو هبدف معرفة احلالة احلقيقية ألفراد الشرطة، وال سيما النساء العاملني فيها

 

04-30105 23 
 



 

CEDAW/C/PER/6

 احملارم باعتباره جرمية حمددةزنا   
نــا اجلنــائي زنــا احملــارم جرميــة، بيــد أنــه يعتــرب عــامال مشــددا للجرميــة يف    نال يعتــرب قانو ٢٩-ع

جرائم اإليـذاء واالغتصـاب اجلنسـي واالعتـداء علـى العفـة، وتوقـع عقوبـات أشـد إذا ارتكـب              
 .صلة دمبالضحية الفعل أصول أو أقارب أو ذوو قرىب تربطهم 

 
 ن مكافحة التحرش اجلنسيقانو  

 الــذي ،“قــانون منــع وقمــع التحــرش اجلنســي ” ٢٠٠٣فربايــر / شــباط٢٧ُنشــر يف  ٣٠-ع
.  بيــد أن التحــرش اجلنســي ال يعتــرب جرميــة،يــنص علــى توقيــع جــزاءات إداريــة علــى املنتــهكني

 منــه التحــرش اجلنســي بأنــه تصــرف جنســي جســدي أو ٤ويعــرف القــانون املــذكور يف املــادة 
أو مرفوض يقوم به شخص أو أكثر يسـتغلون مركـز سـلطة             /رر غري مرغوب فيه و    شفوي متك 

أو أقدمية أو ميزة أخرى ضد شخص أو أشخاص يرفضون هذه التصرفات ألهنم يعتـربون أهنـا            
 .متس كرامتهم فضال عن حقوقهم األساسية

طية ينطبق هذا القانون على جمال العمل العام واخلاص ويشمل أيضـا املؤسسـات الشـر               ٣١-ع
 الــذين يعملــون أو يقــدمون خــدمات إىل هــذه     ني املــدنينيوالعســكرية، مبــا يف ذلــك املــوظف   

كمــا يشــمل مجيــع العــاملني يف إدارة املؤسســات التعليميــة مثــل الــرواد واملــديرين  . املؤسســات
علـى  كمـا تـنص هـذه القاعـدة         . واخلرباء واألساتذة والعاملني اإلداريني أو مساعدي اخلـدمات       

ومتثـل  . تسـري علـيهم   القواعد املدنيـة    ائر األشخاص اخلاضعني هلا حىت إن كانت        أهنا تشمل س  
ــع وقمــع أعمــال التحــرش اجلنســي الــيت تنتــهك احلقــوق         هــذه القاعــدة تقــدما فيمــا يتعلــق مبن

 نشــرت الالئحــة ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٦ويف . األساســية لألفــراد، ال ســيما النســاء 
 .٢٧٩٤٢التنفيذية للقانون رقم 

 
 داصالتوصية   

 مـن   ١١وتوصي اللجنة باختاذ مـا يلـزم مـن تـدابري لتنفيـذ أحكـام املـادة                  ”  
االتفاقية وتطبيق اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة، وال سـيما مـا يتعلـق منـها بعـدم                    

وتوصـي اللجنـة باختـاذ      . التمييز يف العمالة واملساواة يف األجور بني املرأة والرجـل         
صـــل املهـــين وذلـــك بوجـــه خـــاص عـــن طريـــق التعلـــيم  تـــدابري للقضـــاء علـــى الف

 .“والتدريب
 مــن االتفاقيــة وتنفيــذ اتفاقيــات ١١التــدابري الالزمــة لضــمان تنفيــذ أحكــام املــادة   

 .منظمة العمل الدولية
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ــا القــانوين يف الدســتور السياســي بوجــه عــام    ١-ص  احلــق يف املســاواة أمــام  )١٤(يرســي نظامن
وباملثل يشـار إىل هـذا املبـدأ فيمـا يتعلـق       . يز بني الرجل واملرأة   القانون، وحيظر مجيع أنواع التمي    

 . عند النص على املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال العمل)١٥(باحلق يف العمل
تنفيذا التفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقـة بعـدم التمييـز يف جمـال العمـل أصـدرت                   ٢-ص

ا يف ذلــك عقوبــات علــى الــذين يقومــون مبمارســات دولــة بــريو قانونــا يعتــرب التمييــز جرميــة، مبــ
 الـذي يعتـرب التمييـز    ٢٧٢٧٠ صدر القـانون رقـم   ٢٠٠٢مايو  /ويف أيار .  يف جمال العمل   متييزية

ــى هــو جرميــة، و ــنص عل ــي ي ــا يل حيظــر أن يتضــمن عــرض العمــل والوصــول إىل مراكــز    ”:  م
. “ص أو املســاواة يف املعاملــةالتــدريب شــروطا متثــل متييــزا أو إلغــاء أو تعــديال للتكــافؤ يف الفــر

كمـا  . ونص على أن وزاريت العمل والتعليم تتوليان املسؤولية اإلداريـة عـن اإلشـراف واملراقبـة               
واجلزاءات الـيت توقـع علـى      يف جمال العمل    نظمت وزارة العمل بارامترات املمارسات التمييزية       

 .من يقوم هبا
 مـن ميثاقنـا العظـيم، الـيت         ٢٤ املـادة     يف الفقـرة األوىل مـن      التعويضـات عوجل موضوع    ٣-ص

نـوع  حيـدد   فيهـا أي قائمـة أو       تـرد   ومل  . تضمن املكافأة على كل عمل يقوم به الرجل أو املرأة         
مبلغا تعويضيا كحد أدىن ينبغي أن حيصل عليـه كـل عامـل أو    وحيدد قانوننا . معني من املكافأة 

 سـاعات يوميـا     ٤عات العمـل فيـه      عاملة، يف ظل نظام العمل يف النشاط اخلاص الذي تبلغ سـا           
مبشـاركة  هـذه التعويضـات   وتنظم الدولة . على األقل، بغض النظر عن تاريخ االلتحاق بالعمل    

ويف الوقـت احلاضـر يبلـغ احلـد األدىن لألجـر            . من املنظمات املمثلة للعمال وألصـحاب العمـل       
ألدىن لألجــر القاعــدة املعدلــة للحــد ا، ٢٠٠٣-٠٢٢احليــوي، وفقــا ملرســوم الطــوارئ رقــم  

 . صول جديد يوميا١٥,٣٣ صول جديد شهريا أو ٤٦٠احليوي، 
نظمة العمل الدولية من بينها االتفاقيـة رقـم         ملصدقت حكومة بريو على عدة اتفاقيات        ٤-ص

 ).يف العمل واملهنة( املتعلقة بالتمييز ١١١ املتعلقة باملساواة يف األجر، واالتفاقية رقم ١٠٠
 

 :نة ملكافحة التمييز يف العملكما صدرت قواعد معي  
يف عـروض العمـل والوصـول إىل    قانون مكافحة التمييـز  ”، ٢٦٧٧٢القانون رقم   ٥-ص

 منـه مجيـع أنـواع التمييـز وإلغـاء أو تعـديل              ١حيظـر هـذا القـانون يف املـادة          : “وسائل التـدريب  
 القاعـدة إىل  وترمي هـذه . التكافؤ يف الفرص، أو املساواة يف املعاملة، يف شروط عروض العمل       

 .القضاء على مجيع أنواع التمييز يف العمل
__________ 

 . من الدستور السياسي لبريو٢البند الثاين من املادة  )١٤( 
 . من الدستور السياسي لبريو٢٦البند األول من املادة  )١٥( 
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يـنص  : ٢٦٧٧٢، الالئحة التنفيذيـة للقـانون رقـم         TR-٩٨-٠٠٢املرسوم العايل رقم     ٦-ص
وعلـى وجـه    : ميكن ألي شخص متضرر أن يقدم شكوى إىل اهليئة اإلدارية للعمـل           على أنه   
وتبلــغ مـدة املهلــة  .  الشـكوى املقدمـة  إدارة العمـل والتــدريب املهـين الـيت تنظــر يف   إىل التحديـد  

ــني    ــدمي الشــكوى ثالث ــوم عمــل ) ٣٠(احملــددة لتق ــة     . ي ــة بإحال ــك تســارع هــذه اهليئ ــد ذل وبع
وعنـد  . أيـام عمـل مـن اسـتالمها       ) ١٠(الشكوى، حـىت ميكـن الطعـن فيهـا خـالل مـدة عشـرة                

 أو  اشـكوى أساسـ   استالم الطعن أو انقضاء مهلة تقدمي الطعن تقرر اهليئة اإلداريـة للعمـل أن لل              
يـوم عمـل،    ) ٢٠(ر مـن عشـرين      كثـ وجيـب أال يسـتغرق البـت يف الشـكوى أ          . أنه ال أساس هلا   

. مـن احملكمـة االبتدائيـة     وميكن الطعن يف هذا القرار حىت ثالث يوم مـن تـاريخ اإلخطـار بقـرار                 
 أيـام عمـل مـن تـاريخ       ) ١٠(وتبت اهليئة األعلى مباشرة يف الطعن خالل فترة ال تتعدى عشرة            

وإذا كانت الشكوى مقدمـة حبكـم املنصـب فإهنـا تسـتبدل بإخطـار مـن اهليئـة اإلداريـة                . تقدميه
 .للعمل
يـدعم هـذا املشـروع      : “الناسـجات الفقـريات   /مشروع تنمية قدرات احلرفييـات    ” ١٠-ص

آليـــات التنســـيق، ودورات تدريبيـــة، واملشـــاركة يف :  ناســـجة فيتـــيح هلـــن النفـــاذ إىل٦ ٥٩٨
وعربــات البيــع وكــذلك يف مراكــز ) بيــع غــري ثابتــةمراكــز بوصــفها (الوطنيــة املعـارض احملليــة و 

 .البيع الثابتةمراكز خدمات املعلومات ويف 
دعـم  : “درار الـدخل للنسـاء الفقـريات      إلمشروع دعـم املبـادرات االجتماعيـة        ” ١١-ص

ــاملبـــادرات االجتماعيـــة إلدرار الـــدخل املســـتدام وتعزيـــز األعمـــال التجاريـــة    غرية احملليـــة الصـ
 .للمنظمات االجتماعية النسائية

 امــرأة ٣ ٠٠٠يفيــد أكثــر مــن : لعمــل املؤقــتعلــى االربنــامج النســائي للتــدريب  ١٢-ص
 لتعزيـز  ٢٠٠١أنشـئ يف عـام    الربنـامج قـد     وكـان هـذا     .  سـنة  ٦٥ و   ١٥تتراوح أعمارهن بني    

 .العمالة والتدريب املسبق
منتجات منِظمات املشاريع يف مدينـة  برنامج التدريب على إدارة املشاريع وتنمية   ١٣-ص
 . يف املائة رجال٣ يف املائة منهم نساء و ٩٧ ، شخصا٥٧٥قدم التدريب إىل : يما الكربىل

ينفـذ هـذا املشـروع املعهـد     : مشروع تقدمي املساعدة لتنظيم قطـاع الطاقـة يف بـريو           ١٤-ص
ــاجم    ــة واملن ــنفط ووزارة الطاق ــدي لل ــاو   . الكن ــق املس ــني اجلنســني وتتضــمن أنشــطته حتقي . اة ب

، أدت إىل “املســاواة بــني اجلنســني يف قطــاع الــنفط”بدراســة حتليليــة عــن املشــروع واضــطلع 
 .حتديد أعمال إلدماج النهج اجلنساين يف اهليئات احلكومية يف قطاع الطاقة
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 برامج تكميلية  
نســاء  يشــترك يف هــذا الربنــامج يف املتوســط  برنــامج تــدريب الشــباب علــى العمــل،  • 

 . يف املائة٤٦رجال بنسبة  يف املائة و ٥٤سبة بن
التـدريب علــى إدارة املشـاريع وتنميــة منتجـات منظمــات املشـاريع يف مدينــة ليمــا      • 

 . يف املائة رجال٣ يف املائة نساء و ٩٧: الكربى
مـن جممـوع عـدد املشـتركني يف         ) ٢ ٢٦٣( يف املائة    ٩٠ كان   رواد الترابط التجاري   • 

 .رجال) ٢٥٠( يف املائة ١٠ساء و الترابط التجاري ن
عـددا  ىل الشركات اليت تستخدم   إهذا املشروع موجه    : برنامج بريو ملنظمي املشاريع    • 

 كانــت ٢٠٠٣ســبتمرب /أبريــل إىل أيلــول/ويف الفتــرة مــن نيســان.  عــامال٢٠أقــل مــن 
 . يف املائة من اجملموع٤٢املستفيدات ميثلن 

 أسـهم   ٢٠٠٣يوليـه   / حـىت متـوز     الصـغرية للغايـة    برنامج العمالة الذاتية واملؤسسـات     • 
ــامج يف إنشــاء    ــذا الربن ــة  ٢ ١٨٧ه ــر إىل   ، مؤسســة صــغرية للغاي ــدعم املباش ــدم ال  وق

 . منظم ومنظمة مشاريع٥ ١٩٠
 شخصـا   ٣ ٥٧٩، حـدد مـا جمموعـه        سجل الوحـدات اإلنتاجيـة الـيت تـديرها نسـاء           • 

) ٢٣٦( يف املائـة     ٧سـاء و    منـهم ن  ) ٣ ٣٤٣( يف املائـة     ٩٣و  . لكي يرعـاهم الربنـامج    
 .منهم رجال

تضـامن  للللتضـامن اتفاقـا      ONCEاجمللس الوطين إلدماج املعوقني مـع مؤسسـة         سيوقع   • 
، هبــدف تعزيــز إدمــاج املكفــوفني يف جمــال العمــل  يف أمريكــا الالتينيــةاملكفــوفني مــع 

 ).خصصت نسبة للنساء(
 

 يق التعليمعن طراملهين بني الرجل واملرأة القضاء على الفصل   
هــي تــدبري مهــم موجــه حنــو اجملتمــع   “ محلــة تعمــيم التخــرج يف الوقــت املناســب ” ١٥-ص

عـن طريـق التعلـيم واحلـد مـن          املهـين بـني الرجـل واملـرأة         التعليمي هبـدف القضـاء علـى الفصـل          
وبنفس اهلدف أيضـا تقـوم وزارة       . أساسا البنات واملراهقات  يعترب  التسرب من املدارس، الذي     

عـن طريـق اإلدارة الوطنيـة لتعلـيم الكبـار وبرنـامج حمـو األميـة بتيسـري حصـول الكبـار                       التعليم،  
 .على التعليم
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 اءرالتوصية   
توصي اللجنة باعتماد استراتيجية هتدف إىل حتقيق زيادة يف عدد النساء           ”  

اللوايت يشاركن يف عملية اختاذ القـرار علـى مجيـع املسـتويات، عـن طريـق اعتمـاد                   
 مــن االتفاقيــة، وتعزيــز األنشــطة  ١-٤ة خاصــة وفقــا ألحكــام املــادة  تــدابري مؤقتــ

الرامية إىل ترقية النساء إىل مناصـب إداريـة سـواء يف القطـاع العـام أو يف القطـاع                    
اخلاص، من خالل بـرامج تأهيـل خاصـة ومحـالت توعيـة بأمهيـة مشـاركة املـرأة يف                    

 .“ختطيط التنمية واختاذ القرار
اء يف اهليئات املعنية باختاذ القرارات السياسـية حققـت دولـة بـريو            لكفالة مشاركة النس   ١-ر

 :تقدما منتظما يف اعتماد تدابري إجيابية مثل قوانني احلصص االنتخابية
 نسـبة احلصـة اجلنسـانية       )١٦( من القانون الوضعي الساري لالنتخابات     ١١٦تزيد املادة    ٢-ر

انتخابيـة عـددا مـن      دائـرة   غرس يف كل    تتضمن قوائم املرشحني لعضوية الكون    ”بالنص على أن    
الـيت تضـم فيهـا القـوائم ثالثـة      احلاالت ويف .  يف املائة٣٠ عن مال تقل نسبتهالرجال  النساء أو   

وممارسة لسلطتها التشـريعية    . “مرشحني جيب أن يكون واحد منهم على األقل رجال أو امرأة          
عـدد  يـة لالنتخابـات بكامـل هيئتـها      والتنظيمية للقواعد االنتخابيـة حـددت هيئـة احمللفـني الوطن          
 : بالقرارات التاليةاملرشحات الالئي جيب أن يشغلن مقاعد يف الكونغرس

، الـذي حيـدد عـدد       )٢٠٠١ينـاير   / كانون الثـاين   ١٧ (JNE ٢٠٠١-٠٥٧القرار رقم    ٣-ر
أبريــل / نيســان٨املقاعــد لكــل دائــرة مــن الــدوائر االنتخابيــة يف االنتخابــات العامــة املعقــودة يف 

 ٢٢ (JNE-٢٠٠١-٠٦٨والقـــرار رقـــم ) ، العمـــود زاي٦اجلـــدول : انظـــر املرفـــق (٢٠٠١
، الذي يعني احلد األدىن من الرجال والنساء الـذي جيـب أن يـدرج    )٢٠٠١يناير /كانون الثاين 

ــة يف        ــدوائر االنتخابي ــن ال ــرة م ــة يف كــل دائ ــوائم املرشــحني لعضــوية كــونغرس اجلمهوري يف ق
 دوائـر   ٣ويف  ).  يف املرفقـات   ٦العمود حـاء يف اجلـدول رقـم          (٢٠٠١االنتخابات العامة لسنة    

ــدوائر   ــن ال ــد رياضــيا احلصــة        م ــدد املقاع ــع ع ــة اخلمــس والعشــرين ال يســاوي توزي االنتخابي
وكــان مســتحيال مــن النــواحي الرياضــية واملاديــة والقانونيــة يف  . يف املائــة٣٠اجلنســانية البالغــة 

ىل إومـع ذلـك كانـت النتيجـة النهائيـة إجيابيـة بالنسـبة              . تلك احلاالت امتثال هذا الشـرط بدقـة       
 . يف املائة٣٦النساء ألن احلصة ارتفعت يف الواقع إىل 

وعلـى الـرغم مـن أنـه قـد اشـترك يف االنتخابـات               . بيد أن هذه النتيجة مل تكن منتظـرة        ٤-ر
ة لسـنة   ممـا اشـترك يف االنتخابـات العامـ    ربأكـ ( عـدد أكـرب مـن املرشـحات          ٢٠٠١العامة لسـنة    

__________ 
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩ور يف ، املنش٢٧٣٨٧املعدل بالقانون رقم  )١٦( 
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ــة فــإن متوســط  ٥وأن احلصــة اجلنســانية ارتفعــت بنســبة  )  يف املائــة١١ بنســبة ٢٠٠٠  يف املائ
 يف املائـة يف مقابـل   ١٨ يف املائة، أي أنه وصـل إىل  ٤اخنفض بنسبة قد التمثيل الربملاين النسائي    

 ومثــة عامــل يفســر هــذا .  يف املائــة٢٢ الــذي بلــغ ٢٠٠٠التمثيــل النســائي يف انتخابــات ســنة  
ــر و جــرى علــى أســاس د ٢٠٠٢االخنفــاض هــو أن االنتخــاب يف االنتخابــات العامــة لســنة     ائ

ــادات         ــدروا التشــرحيات والقي ــات مل يق ــاخبني يف املقاطع ــين أن الن ــذا يع ــددة، وه ــة متع انتخابي
 ). يف املرفقات٧اجلدول رقم (النسائية حق قدرها 

“ وينريالـب ”جلريـدة الرمسيـة      املنشـور يف ا    ٢٧٦٨٣قانون االنتخابات اإلقليمية رقـم       ٥-ر
وهــذه القاعــدة، الــيت نظمــت انتخابــات ســلطاتنا اإلقليميــة ألول  . ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٥يف 

: (...)  التســجيل يف قــوائم املرشــحني– ١٠املــادة : مــرة، عــربت أيضــا عــن احلصــة اجلنســانية
بالترتيـب  جيب أن تضم قائمة املرشحني لعضوية اجمللس اإلقليمي مرشحا واحـدا لكـل مقاطعـة       

أيضـا  الذي يقرره احلزب السياسي أو احلركة، مبا يف ذلك نسبة إضافية يف كـل حالـة؛ ال تقـل                
مـن الرجـال أو النسـاء، ونسـبة ال تقـل عـن مخسـة عشـر يف                   )  يف املائة  ٣٠(عن ثالثني يف املائة     

دون والـريفيني األصـليني يف كـل منطقـة يوجـ          السـكان   من ممثلي جمتمعات    )  يف املائة  ١٥(املائة  
واعتمـدت هيئـة احمللفـني بكامـل        (...). فيها، وفقا ملا قررته هيئة احمللفـني الوطنيـة لالنتخابـات            

 . هذه القاعدةهيئتها
اعتمــدت هيئــة احمللفــني الوطنيــة    . الالئحــة التنفيــذي لقــانون االنتخابــات البلديــة     ٦-ر

ــم     ــرار رق ــها الق ــل هيئت ــات بكام ــد GNE-٢٠٠٢-١٨٥لالنتخاب ــة ، املنشــور يف اجلري ة الرمسي
مـن  ، الـذي عينـت فيـه احلـد األدىن لعـدد املرشـحني               ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ١٣يف  “ وينريالب”

. الذي جيب أن يكون مدرجا يف كل قائمـة مـن القـوائم اإلقليميـة للمرشـحني     أي من اجلنسني    
رفعت هيئـة احمللفـني بكامـل هيئتـها احلصـة يف            ) عنصر املرفق  (٨وكما يتضح من اجلدول رقم      

 . يف املائة٣٠ فزادهتا بذلك كثريا عن النسبة الالزمة قانونا وهي ، يف املائة٣٦,٨ إىل الواقع
 يف هـــذه االنتخابـــات، وهـــي أول   :٢٠٠٢نتـــائج االنتخابـــات اإلقليميـــة لســـنة     ٧-ر

 مرشحات رئيسـات    ٣انتخاب  : انتخابات إقليمية جترى يف بلدنا، كانت نتيجة مشاركة املرأة        
ــات، و  ــيني، و    مرشــحات مل٤إقليمي ــواب الرؤســاء اإلقليم ملناصــب  ت مرشــحا٥١ناصــب ن

 ). يف املرفقات٩اجلدول رقم (اإلقليميني  ينستشارامل
 مـن قـانون     ١٠مبوجـب املـادة     زيادة احلصة اجلنسانية يف قانون االنتخابات البلدية،         ٨-ر

ــم   ــة رق ــات البلدي ــم    (٢٦٨٦٤االنتخاب ــانون رق  ٢٨ الصــادر يف ٢٧٧٣٤املعــدل مبقتضــى الق
)  يف املائـــة٣٠إىل ( يف املائـــة ٥دت نســـبة احلصـــة اجلنســـانية بنســـبة يـــ، ز)٢٠٠٢مـــايو /ارأيـــ

 . يف املائة١٥وحددت أيضا حصة السكان األصليني بنسبة 
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 ٢٣يف  “ وينريالـب ” املنشور يف اجلريدة الرمسيـة       JNE-٢٠٠٢-٠٩٨حدد القرار رقم     ٩-ر
 ٢٤ملنصـوص عليـه يف املـادة         مع مراعاة ا   عدد أعضاء كل جملس بلدي،    ،  ٢٠٠٢مارس  /آذار

 ١٣نشــــور يف امل، JNE-٢٠٠٢-١٨٦، وحــــدد القـــرار رقـــم   ٢٦٨٦٤مـــن القـــانون رقـــم    
، احلد األدىن لعدد املرشحات لالنتخابات البلدية وفقا لعدد أعضـاء كـل   ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

ضح أنـه إذا كانـت القائمـة مؤلفـة مـن نسـاء فقـط تطبـق احلصـة الـدنيا علـى                        وجملس بلدي، وأ  
 .الالرج

 
 املرشحني من أي من اجلنسنيلعدد احلد األدىن   

 
جمالس البلديات واملقاطعات واآلحياء حسب 

 :السكان
جممـــــوع عـــــدد  
 أعضاء اجملالس

 يف املائــــة ٣٠
 من اجملموع

احلد األدىن للمرشـحني    
 من أي من اجلنسني

 ١٢ ١١,٧ ٣٩ جملس مقاطعة ليما الكربى
 ٥ ٤,٥ ١٥  نسمة أو أكثر٥٠٠ ٠٠١
 ٤ ٣,٩ ١٣  نسمة٥٠٠ ٠٠٠ إىل ٣٠٠ ٠٠١
 ٤ ٣,٣ ١١  نسمة٣٠٠ ٠٠٠ إىل ١٠٠ ٠٠١
 ٣ ٢,٧ ٩  نسمة١٠٠ ٠٠٠ إىل ٥٠٠ ٠٠١
 ٣ ٢,١ ٧  نسمة٥٠ ٠٠٠ إىل ٢٥ ٠٠١
 ٢ ١,٥ ٥  نسمة أو أقل٢٥ ٠٠١

  
كانــت نتــائج االنتخابــات البلديــة لســنة   : ٢٠٠٢نتــائج االنتخابــات البلديــة لســنة   ١٠-ر

 : كما يلي٢٠٠٢
 

 النسبة املئوية عدد املرشحني املنتخبني عدد املناصب الشاغرة املنصب

 ٪٣,٣١ ٦٠ ١ ٨٤٢ العمد
 ٪٢٥,٧ ٢ ٦٤٤ ١٠ ٢٨٩ أعضاء اجملالس

 
فيما يتعلـق باعتمـاد تـدابري مؤقتـة لتعزيـز مشـاركة املـرأة يف اختـاذ القـرارات علـى                       ١١-ر

اضــطلع بــه املكتــب الــوطين للعمليــات   جيــب إبــراز العمــل الــذي املســتويات العامــة واخلاصــة
 األهـداف التاليـة الـيت ترمـي إىل          ٢٠٠٢االنتخابية، وهو هيئـة أدجمـت يف برنـامج عملـها لسـنة              

 :تعزيز مشاركة املرأة
ــة املؤسســية لســنة    •  ــالقرار   (٢٠٠٢اخلطــة التنفيذي -٢٠٠٢-٠١٣ Jاملعتمــدة ب

J/ONPE    املعتمـدة  (التنفيذية  والئحته  ) ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٢ الصادر يف
ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٢ الصـــادر يف J/ONPE-٢٠٠٢-٢٣٢ رقـــم Jبـــالقرار 
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 J/ONPE-٢٠٠٢-٢٣٢ رقـم    Jاملعتمـدة مبوجـب القـرار       (وإعادة برجمتـها    ) ٢٠٠٢
 :انظر). ٢٠٠٢يوليه / متوز١٢الصادر يف 

 :٤-١اهلدف الفرعي  
 وصـول السـكان ذوي    توسيع مدى مشاركة املـواطنني بتيسـري      ٢-٤-١اهلدف احملدد    

 .الظروف اخلاصة
ــة    •  ــات اإلقليمي ــة لالنتخاب ــة –اخلطــة العام ــالقرار  ( ٢٠٠٢ البلدي ــم Jاملعتمــدة ب  رق

٢٠٠٢-٢٣٦-J/ONPE   ينص يف هدفـه احملـدد رقـم        ). ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٥ املؤرخ
 : على ما يلي٧
 تنشـر   ، ويرمـي إىل تـأمني أن      “حق االقتراع للقطاعات الضعيفة من السـكان      ضمان  ” 

 يف املائـــة مـــن أنشـــطة التـــدريب التســـهيالت الـــيت يقـــدمها املكتـــب الـــوطين ١٠٠ يف
نـاطق الريفيـة    املللعمليات االنتخابية لضمان حق االقتراع للسكان املعوقني والنساء يف          

 .والسكان األصليني
ــة لســنة      •  خطــة التثقيــف االنتخــايب مــن أجــل عمليــة االنتخابــات اإلقليميــة والبلدي

ويف ). ارة التدريب والتأهيل التابعة للمكتب الـوطين للعمليـات االنتخابيـة       إد (٢٠٠٢
 :اهلدف املتعلق بالناخبني مع االهتمام بفئات األقلية تنظر اخلطة فيما يلي

ــاخبني       ــة الن ــاخبني الضــعفاء يف هيئ ــة إىل الن ــادة وصــول الرســائل التثقيفي الســكان : زي
تعلمني والنســاء الريفيــات واملعــوقني لزيــادة  ة والنــاخبني غــري املــيــالنــاطقني باللغــة العام

وفيما يتعلق هبذا اهلـدف يرمـي       . “مشاركتهم وإدالئهم بأصواهتم على أساس مدروس     
 : إىل ما يلي٣ و ٢اهلدفان 

تشـوا  ويك(النـاخبني النـاطقني باللغـة الدارجـة         مـن    يف املائة    ٢٥تدريب أو توجيه    ” 
 بلد، ويف ال) وآميارا وأغوارونا وسيبيبو وأساننكا

 يف املائــة يف األنشــطة التدريبيــة ٣٠ضــمان حصــة مشــاركة للمــرأة ال تقــل عــن حنــو ” 
 .“االنتخابية اليت ينظمها املكتب الوطين للعمليات االنتخابية

احلقـائق  بباملثل جيب إبراز األعمال اليت يقوم هبـا املكتـب الـوطين للعمليـات االنتخابيـة        ١٢-ر
 :التالية
ــاع الن  •  ــر امتن ــة لســنة     أن مؤش ــات العام ــن التصــويت يف االنتخاب ــاء ع ــى ٢٠٠١س  عل

 . يف املائة٣٠ يف املائة، ووصل يف املقاطعات الريفية إىل ١٧,٧٢املستوى الوطين بلغ 
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أن قراءة هذه اإلحصاءات تـبني العالقـة القائمـة بـني الفقـر والعـيش يف املنـاطق الريفيـة            • 
 . االنتخابات من جهة أخرىواألمية من جهة وامتناع النساء عن املشاركة يف

أن النساء يف القطاعات الريفية والفقرية قـد أصـبحن حمـل اسـتغالل يف ممارسـة حقهـن                    • 
 .يف االقتراع بسبب جهلهن هلذا احلق

قام املكتب الـوطين للعمليـات االنتخابيـة بوضـع وتنفيـذ املشـروع اخلـاص املعنـون            ١٣-ر
قــوق احل تعزيــزا ملمارســة “حلقهـن يف االقتــراع تعزيـز ممارســة النســاء يف القطاعــات الريفيــة  ”

 :وتتمثل أهداف املشروع فيما يلي. للمرأة يف املناطق الريفية واحلضرية املهمشةالسياسية 
 يف املائة مـن املنظمـات النسـائية يف منـاطق التـدخل علـى مواضـيع اإلدالء                   ٦٠تدريب   • 

 .ة والرقابةاملشاركسليم واحلق يف ألصوات على أساس بااملستقل احلر و
 يف املائـة، فيمـا      ٣خفض مستويات االمتناع عـن التصـويت يف منـاطق التـدخل بنسـبة                • 

 .خريةألنتخابات البلدية ابااليتعلق 
 . يف املائة من النساء يف أنشطة التثقيف االنتخايب يف مناطق التدخل٥٠اشتراك تأمني  • 
تشـــجيع املـــرأة علـــى زيـــادة  يف املائـــة مـــن املقاطعـــات ل٧٠نشـــر رســـائل تثقيفيـــة يف  • 

 .مشاركتها يف العمليات االنتخابية
تشجيع النساء يف القطاعات الريفيـة      ”ما يلي باعتباره أنشطة للمشروع اخلاص       نفذ   ١٤-ر

 :“على ممارسة حق االقتراع
 مع املؤسسات العامة واخلاصـة املتخصصـة يف موضـوع حتديـد عوامـل               توقيع اتفاقات  • 

املستقل، واملشاركة يف االعتماد الفـين      ويف التصويت احلر    رأة  امل حق   كاخلطر اليت تنته  
للمــواد التثقيفيــة، وحتديــد الســكان املســـتفيدين، وتنظــيم محــالت تثقيفيــة، وتيســـري        

 .االتصاالت احمللية لتنظيم عمليات التدريب
 على احلقوق السياسـية للمـرأة، وطباعـة مـواد تثقيفيـة باألسـبانية         أمنوطة تدريب وضع   • 

 .ألمينيإىل اغات األصلية ومواد موجهة والل
 لتـدريب العــاملني املسـؤولني عــن عمليــات   أدلــة وكتيبـات إرشــادية منهجيــة تصـميم   • 

 .التدريب
وســائط االتصــال احملليــة، عــن طريــق العــاملني يف   يف تنفيــذ محــالت توعيــة  تصــميم و • 

 .املكتب الوطين للعمليات االنتخابية ورواد املؤسسات املتعاقد معها
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 الصــحف والقنــوات التليفزيونيــة واحملطــات اإلذاعيــة اتفاقــات مــع وســائط االتصــال، • 
 .لتيسري وصول احلملة التثقيفية

 . لنشرها، باألسبانية واللغات األصلية،مواد مطبوعة ومسعية بصريةإعداد  • 
تشــجيع النســاء يف القطاعــات الريفيــة علــى ” املشــروع اخلــاص منــاطق تــدخلكانــت  ١٥-ر

 :، هي“ احلق يف االقتراعممارسة
 
 البلدة ديريةامل

 اتشابوياسك األمازون
 وامنغام آياكوتشو
 كوسكو كوسكو
 كايوانكافيل كايوانكافيل
 وانكايو خونني
 إكويتوس لوريتو
 باسكو دي وريس باسكو

 بونو ونوب
  كالرييا–بوكالبا  أوكايايل

 ورس، فيليا السلفادوروان دي مريافلخسان : ليما اجلنوبية  كونوس–ليما 
:  ليمـا الشـرقية    .كارابـايو كومـاس، بوانتيـه بيـدرا،       : ليما الشمالية 

  شو، فيتارتيهتسان خوان دي لوري غان
وقع املكتب الوطين للعمليات االنتخابية اتفاق تعاون مع وكالة التنمية الدوليـة التابعـة               ١٦-ر

ية االنتخابات اإلقليميـة والبلديـة لسـنة        للواليات املتحدة لدعم حتسني اخلدمات املقدمة يف عمل       
ــدريب      ٢٠٠٢ ــة ت ــز املؤسســي أو مــن ناحي ــة التعزي ــة، ســواء مــن ناحي  إىل أقصــى درجــة ممكن

الناخبني، األمر الذي ييسر نفاذ القطاعات السكانية احملرومة، مثـل السـكان األصـليني والنسـاء      
واهلــدف . اع بوصــفهم مــواطننياألميــات يف املنــاطق الريفيــة واملعــوقني إىل ممارســة حــق االقتــر 

تنظـيم وإجـراء االنتخابـات البلديـة واإلقليميـة الـيت سـتعكس نتائجهـا                ”: العام هلذا االتفاق هو   
بأمانة إرادة الناخبني، وتشجع املواطنني، وال سيما ما يسمى بالفئات اخلاصـة، علـى املشـاركة           

 .“يف اختاذ القرارات على املستويني احمللي واإلقليمي
ر يف اخلطة التشغيلية لالتفـاق يف أنشـطة تـدريب ترمـي إىل تشـجيع مشـاركة املـرأة                    نظ ١٧-ر

 بصوهتا، وشن محلـة لإلعـالم والتوعيـة بشـأن االسـتقالل الـذايت               ءيف مناطق التدخل على اإلدال    
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وحريـــة ممارســـة حـــق االقتـــراع، الـــيت تتضـــمن إىل جانـــب احلفـــز علـــى التصـــويت التعريـــف   
 . بوصفه حق املشاركة السياسيةباإلجراءات وممارسة االقتراع

 :اخلطة التنفيذية لالتفاقتتضمن األهداف املقترحة يف  ١٨-ر
ــرين يف   ١ ٤٠٠ تـــدريب •   مـــدرب لتقـــدمي التـــدريب الـــذي تلقـــوه إىل أشـــخاص آخـ

 .منظماهتم
 . يف املائة من النساء يف األنشطة التثقيفية٥٠تأمني اشتراك حنو  • 
 يف املائـة مـن      ٨٠ذاعـة والتليفزيـون لكـي تصـل إىل          عـن طريـق اإل    رسائل تثقيفيـة    بث   • 

 .الناخبني يف مناطق التدخل على املستويني الوطين واإلقليمي
 النتــائج ٢٠٠٣فربايــر /أحــرز املكتــب الــوطين للعمليــات االنتخابيــة حــىت شــهر شــباط  ١٩-ر

نسـاء يف  التالية ضمن جهوده الرامية إىل إضـفاء الدميقراطيـة علـى إمكانيـة مشـاركة الرجـال وال              
 .اختاذ القرارات

تـبني أوجــه التقــدم احملـرزة يف نتــائج اخلطــة الوطنيــة للتـدريب، علــى أســاس املعلومــات     • 
 :للعمليات االنتخابية ما يليال مركزيا  مكتبا ١١٥املبلغة من 

 يف املائـــة مـــن جممـــوع عـــدد النـــاخبني الـــذين تلقـــوا تـــدريبات أو  ٥١مثلـــت النســـاء  • 
لــوطين، مــن خــالل حلقــات تدريبيــة ولقــاءات يف أكشــاك  توجيهــات علــى املســتوى ا

 .ومحالت واتصاالت شخصية
 شــخص نــاطق باللغــة ٧٧٢ ٠٠٠بــنفس هــذه الطرائــق مت الوصــول إىل مــا يربــو علــى  • 

الــذين ) نكينييســاألويني وابني والســيبيبالكيتشــويني واآلميــاريني واألغــوارون( الدارجــة
 . يف املائة٤٦نساء بينهم النسبة  وتبلغ ،جتاوزوا سن الثامنة عشرة

أنتجت ووزعت مواد تثقيفيـة وإعالميـة موجهـة إىل النسـاء بصـفة خاصـة، مثـل الفتـة                 • 
إلبـراز أمهيـة أصـوات النسـاء، بصـيغتني، إحـدامها للنسـاء يف               اليت أعـدت     “إننا نقرر ”

كمــا أعــدت كراســات حلفــز . املنـاطق الريفيــة، واألخــرى للنســاء يف املنــاطق احلضـرية  
 ألــف نســخة لتوزيعهــا يف ٤٠علــى املشــاركة يف عمليــة االنتخابــات، وطبعــت النســاء 

 . ألف نسخة لتوزيعها يف املناطق احلضرية٦٠املناطق الريفية و 
ــة يف  مــن خــالل إىل جانــب هــذه األنشــطة أذيعــت رســائل    •  إعالنــات ومحــالت دعائي

ن يف هـذه    وحفـز السـكا   . وسائط االتصال اجلماهريي علـى املسـتويني الـوطين واحمللـي          
اإلعالنات على املشاركة يف عمليات التصـويت وقـدمت إلـيهم معلومـات عـن كيفيـة                 
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ــيم مشــاركة النســاء يف      . االنتخــاب وأعــد بصــفة خاصــة إعــالن يرمــي إىل إعــادة تقي
 .العمليات االنتخابية

 يف املائــة مــن جممــوع ١٥ وهــذا العــدد ميثــل ، امــرأة٣٨٢ ٨٤٦دربــت بطــرق خمتلفــة  • 
 .ملدربات على املستوى الوطينعدد الناخبات ا

 يف املائـة مـن املنظمـات النسـائية يف منـاطق االختصـاص       ٤٨يقـدر أنـه مت الوصـول إىل     • 
وبنفس الطريقـة   . القضائي املشمولة باملشروع باألنشطة اإلعالمية والتثقيفية االنتخابية      

م جلان زجاجات اللـنب ونـوادي األمهـات وقاعـات الطعـا           ( منظمة نسائية    ٢٨٢قامت  
 .بدور إجيايب بنشر مواد تثقيفية بني أعضائها) وغريهاالشعبية 

 . يف املائة من النساء يف أنشطة التدريب٦١حتقق اشتراك حنو  • 
 رائـدات قمـن بصـورة طوعيـة بتقـدمي التـدريب الـذي تلقـوه           ٦٠٩مت اجتذاب وإعداد     • 

 .إىل نساء آخر يف منظماهتم
قـانون مشـاركة نـوادي األمهـات وقاعـات      ”م  نظيـ  ٢٠٠٣-٠٠٦املرسوم الثاين رقـم      ٢٠-ت

وتضــمن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون قاعــات الطعــام الشــعبية   . “الطعــام الشــعبية الذاتيــة اإلدارة 
ــة         ــى خمتلــف املســتويات البلدي ــة عل ــة احلكومي ــربامج الغذائي مشــاركة املنظمــات النســائية يف ال

ملشــتركة للربنــامج الــوطين للمســاعدة  كمــا أنشــأ آليــة لــإلدارة الوطنيــة ا . واإلقليميــة والوطنيــة
 .الغذائية

 
 تدابري مؤقتة  

 .مكاتب تنسيق مكافحة الفقر هي جمال جديد إلدماج توقعات وأنشطة املرأة ٢١-ر
.  املبــادرات الراميــة إىل تشــجيع مشــاركة املــرأة يف املنظمــات احملليــةالبلــدياتحفـزت   ٢٢-ر

مـارس  / آذار ٦ الصـادر يف     ٠٠٠٢-٠٠ رقـم     مبوجب أمر البلديـة    الياوكبلدية مقاطعة   أدجمت  
 يف املائة باعتبارها حـدا أدىن ملشـاركة النسـاء أو الرجـال يف اجملـالس                 ٣٠ حصة نسبتها    ٢٠٠١

ودعمــت عــدة منظمــات غــري حكوميــة العمــل . احملليــة واللجــان االنتخابيــة ويف جلــان األشــغال
 .الذي تقوم به عضوات اجملالس البلدية يف عدة بلديات يف بريو

بصــفة خاصــة علــى تنميــة عمليــات  التعــاون الشــعيب  ركــز ٢٠٠٢ســبتمرب /يف أيلــول ٢٣-ر
ــة املــواطنني  ــادة  . املشــاركة ورقاب  ١٩١ ١٩٦ شخصــا بصــورة مباشــرة و  ٣١ ٨٦٦ومتــت إف

بصــورة غــري مباشــرة عــن طريــق حلقــات تدريبيــة علــى مشــاركة ورقابــة املــواطنني، ومحــالت   
 .لكاملة واحلياد السياسي، يف مجلة أمورلالتصال والصورة املؤسسية واملواطنة ا
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 القيادة  
ــة االجتماعيــة، عــن طريــق     ٢٤-ر برناجمهــا لــدعم إعــادة  قامــت وزارة شــؤون املــرأة والتنمي

مشــاريع اجتماعيــة ترمــي إىل إزالــة آثــار العنــف  تنميتــها بتنفيــذ  منــاطق الطــوارئالتــوطني يف 
ــدات يف تنميــ    ــق املشــاركة   السياســي يف النســاء إلعــدادهن لتصــبحن رائ ــاهتن عــن طري ة جمتمع

ــرارات     ــة وجمــاالت اختــاذ الق ــت . النشــطة يف اجملــاالت العام ــة   ٥ ٦٢٥ودرب ــى تنمي ــدة عل  رائ
 أدمج موضوع املشـاركة النسـائية يف مشـاريع إعـادة تعمـري         ٢٠٠٣وابتداء من عام    . جمتمعاهتن

ات لتـدريب  وعـالوة علـى ذلـك نفـذت أمنوطـ       . املؤسسات الدميقراطية وتعزيز حقوق اإلنسـان     
 .سيشاركون يف أعمال عامة يف جمتمعهم ويف اختاذ القرارات)  امرأة٨ ٧٩٨(رواد ورائدات 

 
 تاءالتوصية   

ــرأة     ”   ــامج امل ــة اســتئناف برن ــة الطــرف علــى النظــر يف إمكاني حتــض الدول
الطرف األولوية للنظـر يف حالـة   الدولة والصحة والتنمية وتوصي اللجنة بأن تويل       

وكفالــة . ثهـا أيضــا علـى اختـاذ تــدابري لتـدعيم برنـامج تنظــيم األسـرة      املـراهقني وحت 
ــة     ــة، عـــن طريـــق إيـــالء العنايـ ــية واإلجنابيـ ــحة اجلنسـ ــدمات الصـ الوصـــول إىل خـ
الحتياجات السكان من املعلومات، وال سـيما املـراهقني، مبـا يشـمل تنفيـذ بـرامج                 

وتوافرهـا،  وسياسات هتدف إىل زيـادة املعـارف بشـأن خمتلـف وسـائل منـع احلمـل                  
عالوة على ذلـك، حتـث      . باعتبار أن تنظيم األسرة يشكل مسؤولية لطريف األسرة       

ــيهم         ــا ف ــع الســكان، مب ــيم اجلنســي جلمي ــى دعــم التعل ــة الطــرف عل ــة الدول اللجن
املراهقـــون، مـــع إيـــالء عنايـــة خاصـــة جلهـــود الوقايـــة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة 

ت املتعلقـة مبخـاطر اإلصـابة هبـذا         اإليدز ومكافحته، وحتسني نشر املعلومـا     /البشرية
 .املرض وسبل انتقاله

 
 النظر يف حالة املراهقني من السكان  

 يف ١٣و .  يف املائـة مـن سـكان بـريو    ٢٢حنـو  )  سـنة ١٩ إىل   ١٠مـن   (ميثل املراهقـون     ١-ت
 سـنة، أمهـات أو حوامـل        ١٩ و   ١٣املائة من هؤالء املراهقـات الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني              

 يف املائة من احلـاالت الـيت تـدخل املستشـفيات لغـرض اإلجهـاض                ٨يقدر أن حنو    و. ألول مرة 
 يف املائـة  ١٤، وأن )٢٠٠١كـوديرو  (يف وزارة الصحة هي حاالت قصر دون التاسـعة عشـرة       

 .من هذه احلاالت هي حاالت إجهاض ملراهقات
خطـة   ، قـد أدرجـت يف     الوضـع  اوإن دولة بريو، إدراكا منها لضرورة عكس اجتاه هـذ          ٢-ت

ــة،    ــة واملراهقـ ــة للطفولـ ــل الوطنيـ ــة   (٢٠١٠-٢٠٠٢العمـ ــرأة والتنميـ ــؤون املـ وزارة شـ
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وأربعـة أهـداف تتمثـل يف خفـض     ) ٨اهلـدف االسـتراتيجي رقـم    (هدفا حمـددا    ) االجتماعية
 :معدل احلمل يف سن املراهقة

 . يف املائة٣٠خفض معدل اخلصوبة بني املراهقات بنسبة  • 
األمهات املراهقات يف املناطق اهلامشية األنديـة واألمازونيـة         خفض معدل الوفيات بني      • 

 . يف املائة٥٥بنسبة 
 يف املائة من املراكز التعليمية مشاريع مؤسسية ذات مضـامني عـن التثقيـف               ٧٠ستنفذ   • 

اجلنســي واملســاواة بــني اجلنســني والوقايــة مــن أنــواع الســلوك اجلنســي اخلطــر والعنايــة 
 .ة املتكاملة لألطفالالسابقة للوالدة والعناي

 . حالتهاعدم انقطاع أي مراهقة حامل عن الدراسة بسبب • 
 لـوزارة شـؤون املـرأة       ة التابعـ  املؤسسـة الوطنيـة للرفاهيـة األسـرية       يف هذا السـياق يقـدم        ٣-ت

ويف ســنة . والتنميــة االجتماعيــة خــدمات موجهــة علــى وجــه التحديــد للمــراهقني واملراهقــات 
)  سـنة  ١٧ و   ١٣تتـراوح أعمـارهم بـني       ( مراهقـا ومراهقـة      ٢ ١١٣ـ   عين هذا املعهد ب    ٢٠٠٢

لـــديهم مشـــاكل اجتماعيـــة اقتصـــادية، وذلـــك يف إطـــار أعمالـــه الراميـــة إىل تنميـــة القـــدرات   
وجتدر اإلشارة إىل اجلهود املبذولة للوقاية مـن احلمـل املبكـر            . القيمواملهارات و واالستعدادات  

 ٩٢٣وكــان مــن بــني املســتفيدين  . العصــاباتام إىل مــن االنضــموإســاءة اســتعمال العقــاقري و 
 . مقاطعة يف بريو١٥مراهقة يف 

 
 تعزيز برنامج تنظيم األسرة  

. صدقت دولة بريو علـى أعلـى مسـتوى علـى تعهـدها بتنميـة خـدمات تنظـيم األسـرة                     ٤-ت
ــة عشــرة      املتعلقــة بالوصــول إىل اخلــدمات الصــحية   ،وعلــى هــذا النحــو نصــت السياســة الثالث

، علــى هــدف تعزيــز ٢٠٠٢يوليــه /متــوزيف التفــاق الــوطين املــؤرخ يف اان االجتمــاعي، والضــم
واالتفـاق  . األمومة الصحية وتقدمي خدمات تنظيم األسرة مع حرية اختيار الطـرق ودون قسـر             

الوطين هو الصك التوجيهي للسياسات العامة املنبثق عن توافـق وطـين واسـع النطـاق يف اآلراء                  
 .ية يف العشرين سنة القادمةلتوجيه عملية التنم

ــة تكييــف مؤسســاهتا    ٥-ت ــذا الســياق جــرت   . اســتلزم إصــالح الدول ــة ويف ه ــادة عملي إع
واسـتبدلت بـرامج بـربامج أخـرى     . وزارة الصحة هبدف وضع منوذح للرعاية املتكاملة لتشكيل  

 .أو أدجمت أهدافها وأنشطتها وغاياهتا يف خطتها التشغيلية
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، تســري ١٩٩٩سـبتمرب  /، املنشـورة يف أيلـول  “نظـيم األســرة قواعـد برنـامج ت  ”ظلـت   ٦-ت
وتتضــمن اســتراتيجياهتا تعزيــز ممارســة املــواطنني حلقــوقهم      . علــى مؤسســات وزارة الصــحة  

ومن جهة أخرى اسـتمر     . التناسلية، وإدماج هنج جنساين يف خدمات تنظيم األسرة       السياسية و 
الذي يشـري يف املـادة السادسـة       ) ١٩٩٨ لسنة   ٢٦ ٨٤٢رقم  (“ القانون العام للصحة  ”سريان  

علومات ويف حرية اختيـار وسـيلة تنظـيم األسـرة الـيت يفضـلها               املمنه إىل احلق يف احلصول على       
 .الفرد
بتقــدمي املعلومــات واملشــورة، فيمــا بــني  ) وزارة الصــحة (برنــامج تنظــيم األســرةقــام  ٧-ت

 امـرأة يف  ١ ٢٩٠ ٧٨١ ، إىل٢٠٠٢ديسـمرب سـنة     /ينـاير وكـانون األول    /شهري كانون الثـاين   
وقدمت احلماية يف مؤسسات وزارة الصحة وخدمات القوات املسـلحة يف سـنة      . سن اإلجناب 

 يف ســنة ١ ٣٧١ ٦١٤؛ وإىل )٢٠٠٠(أســرة مكونــة مــن زوجــني  ١ ٣٤٢ ٣٨٠ إىل ٢٠٠٢
 .١ ٤١١ ٦٤٦ وإىل ٢٠٠١

 
 تعزيز التثقيف اجلنسي  

قيــف اجلنســي الــوارد يف إطــار قــانون كمــا نفــذت وزارة الصــحة الربنــامج الــوطين للتث ٨-ت
، ويف اتفاقـــات املـــؤمتر الـــوطين ٢٠٠٢ – ١٩٩٨السياســـة الســـكانية ويف اخلطـــة الســـكانية،  

ــة املعقــود يف القــاهرة    ــا ، ويف املــؤمتر العــاملي  )١٩٩٤(للســكان والتنمي ملرأة املعقــود يف املعــين ب
 عنه الربنامج الـوطين للتثقيـف   وهذا هو إطار السياسات وااللتزامات الدولية الذي انبثق     . بكني

 . الذي يقدم التأهيل يف هذا اجملال للمعلمني على املستوى الوطين)١٧(اجلنسي
ــلية، لتــدريب         ٩-ت ــية والتناس ــال الصــحة اجلنس ــل يف جم ــرامج للتأهي ــيم ب تضــع وزارة التعل

. ليةاملعلمني على تناول مواضيع مثـل احلمـل والـوالدة ومنـع احلمـل واحلقـوق اجلنسـية والتناسـ                   
 مــدرس علــى الثقافــة ٣ ٥٠٠ أنــه قــد درب ٢٠٠٣ســبتمرب /وتــبني النتــائج احملــرزة حــىت أيلــول

وباملثـــل درب . اجلنســـية والوقايـــة مـــن األمـــراض الـــيت تنتقـــل عـــن طريـــق االتصـــال اجلنســـي  
 شـباب يف السـنوات      دىنكمـا درب علـى مسـتوى أ       . اختصاصيون يف التعليم الريفي ومـديرون     

 .من التعليم الثانوي) رواد(مسة الثالثة والرابعة واخلا
 

__________ 
يناشد احلكومات أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، بتلبية االحتياجات اخلاصة للمراهقني، ووضع ” )١٧( 

 وتوجيه املراهقني يف ثقيفوينبغي أن تتضمن هذه الربامج آليات لتقدمي الدعم من أجل ت. برامج مناسبة لتلبيتها
ات بني اجلنسني واملساواة بني اجلنسني وعدم ممارسة العنف ضد املراهقات واألنشطة اجلنسية اليت جماالت العالق
 املسؤولية وتنظيم األسرة واحلياة األسرية والصحة التناسلية واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال رتتسم بتقدي

لعمل للمؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية، خطة ا(“ ...اإليدز /اجلنسي واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
 ).١٩٩٤، القاهرة، ٤٥ – ٧
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 اإليدز/الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية  
ــام     ١٠-ت ــذ ع ــريو من ــدز يف ب ــول . ١٩٨٣يوجــد اإلي ــبتمرب /وحــىت أيل ــا  ٢٠٠٢س ــغ عم  أبل

 يف  ٢٣,٣ اإلنـاث مـن      –وجتدر اإلشارة إىل اخنفاض معدل الـذكور        .  حالة ١٣ ٢٥٧جمموعه  
 يف املائــة بــني ١٩,٢وكانــت نســبة النســاء  . ٢٠٠٢رب ســبتم/ يف أيلــول٣,٢ إىل ١٩٨٧ســنة 

 .٢٠٠١أكتوبر /ديدة اليت أبلغ عنها حىت شهر تشرين األولاجلاأللف حالة إيدز 
 جلنــة الصــحة الوطنيــة املتعــددة القطاعــات  ٢٠٠٢يف هــذا الســياق يف ســنة أنشــئت  ١١-ت

ت االجتماعيـة األساسـية     املؤلفة من وزاريت الصحة والتعليم واملنظمات غري احلكومية واملنظمـا         
ــة وغريهــا، هبــدف إعــداد مشــروع     ــة والديني ــة مــن الســل  ”واملنظمــات األكادميي تعزيــز الوقاي

 املخصـص  ٢٣ ٦٧١ ٨٧١ واعتمـد االقتـراح، ورصـد مبلـغ      .“واإليدز يف بريو ومكافحتـهما    
. األمـر الـذي يضـمن اختـاذ تدابريبصـورة منهجيـة للتصـدي للمشـكلة         .  سنوات ٥لإليدز لفترة   

 املزمع إجراء تدخالت حمددة يف الفئات اليت تنتشـر فيهـا األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق                      ومن
ــات املعرضــة للخطــر      ــة للفئ ــة متكامل ــوفري رعاي ــيم  (االتصــال اجلنســي لت تقــدمي املشــورة والتقي

يف أوقـات مناسـبة وبواسـطة عـاملني         ) اإلكلينيكي الـدويل والتحاليـل املعمليـة ومجـع مـدخالت          
يف أن حتد هذه التدخالت من معدل اإلصابة باألمراض اليت تنتقـل عـن طريـق           مل  ؤوي. مؤهلني

ــاد انتشــار هــذه األمــراض بــني        ــع ازدي ــايل يف من االتصــال اجلنســي بــني هــؤالء الســكان، وبالت
تعزيز تغيري السلوك، واتبـاع أشـكال السـلوك         ”ومن جهة أخرى يعتزم     . السكان بوجه عام  

ــة اإلصــاب     ــن ناحي ــرا م ــل خط ــق االتصــال     اجلنســي األق ــن طري ــل ع ــيت تنتق ــاألمراض ال ة ب
 وتـأخري بـدء النشـاط       ،ويسـتهدف هـذا النشـاط التشـجيع علـى اإلخـالص املتبـادل             . “اجلنسي

 .اجلنسي بني الشباب، واحلد من العالقات اجلنسية العارضة
 

 خاءالتوصية   
توصي اللجنة باختاذ كل ما يلزم من تدابري ملواصلة كفالة خدمـة التعقـيم              ”  

راحي بوصفها حقا من حقوق الصحة اإلجنابية اليت ختتارها املرأة حبريـة بعـد أن               اجل
تكــون قــد بلغــت حســب األصــول باخلصــائص الطبيــة للعمليــة وآثارهــا، وأعطــت 

ــى ذلــك  ــها عل ــة أيضــا بتجنــب تكــرار هــذه احلــوادث يف     . موافقت وتوصــي اللجن
ني عـن هـذا   كذلك، توصي مبواصـلة اجلهـود مـن أجـل مقاضـاة املسـؤول            . املستقبل

 .“االنتهاك للحق يف الصحة
 .اجلهود املبذولة ملقاضاة املسؤولني عن هذا االنتهاك للحق يف الصحة أمام احملاكم 
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ــق يف الشــكاوى        ١-خ ــات للتحقي ــدعني خمصصــني يف املقاطع ــام م ــب الع ــب النائ مســى مكت
 .ء املعنياتاملتعلقة بعمليات التعقيم اجلراحي اليت أجريت دون احلصول على موافقة النسا

 اســتدعى كــونغرس اجلمهوريــة جلنــة التحقيــق التابعــة لــوزارة الصــحة  ٢٠٠٢يف ســنة  ٢-خ
لتقدمي معلومات واإلبالغ عن حوادث التعقيم الذي أجري دون احلصول علـى موافقـة النسـاء       

 .املعنيات
اختذت وزارة الصحة من جانبها التدابري الالزمة كي تضمن اخلدمات الصـحية إجـراء               ٣-خ
ليات التدخل اجلراحي مع مراعاة مجيع االعتبارات التقنية الدقيقة، ألن األمر يتعلـق بوسـيلة               عم

 .ملنع احلمل بصفة دائمة
قامت األمانة التنفيذيـة للمجلـس الـوطين حلقـوق اإلنسـان التابعـة لـوزارة العـدل، عـن                     ٤-خ

أبريــل  / نيســان ٢٨طريــق اللجنــة اخلاصــة للمتابعــة والعنايــة بالعمليــات الدوليــة، املنشــأة يف         
ــة يف جمــال حقــوق اإلنســان     ٢٠٠١ ، بتلقــي اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الصــكوك الدولي

 .واإلحاطة هبا وصوهنا وحفظها
وفاء من دولة بريو اللتزاماهتا الدولية والوطنية املتعلقة حبقوق املرأة، ومن أجـل تسـوية                ٥-خ

 الصـحية مـن جانـب موظـف          واغتصـاب مسـتعملة للخـدمات      ساملون هورنـا  ما يسمى بقضية    
CRLP و CLADEMالـــيت أبلغهـــا ) حكـــومي

الســـيدة ماريـــا مامريتـــا  إىل اللجنـــة وتفيـــد )١٨(
وفيمـا  .  وقع على اتفاقني للتسوية الودية أمام جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان              شافيست

يـت بسـبب   ، اليت توف)CIDH 12.191رقم (يتعلق بقضية السيدة ماريا مامريتا مستنسا تشافيس 
السيدة املذكورة عملية تعقيم جراحي إجباري وقعت دولـة بـريو، وممثلـي أقـارب اجملـين عليهـا                   

) عدة مؤسسات للمجتمع املدين ومؤسسـات وطنيـة وإقليميـة متخصصـة يف حقـوق اإلنسـان                (
، اتفاقا تعهد مبوجبه بالتحقيق بصـورة شـاملة يف الوقـائع وتوقيـع              ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٦يف  

قررة قانونا على اجلناة، سواء املدبرين أو اجلناة الفعليني أو الوسـطاء أو املسـؤولني               العقوبات امل 
عن ارتكاب هذا الفعل بـأي صـفة، دون أن ميثـل ذلـك عائقـا لتوقيـع جـزاء علـى اجلنـاة سـواء                          

 .كانوا عسكريني أو موظفني أو عاملني حكوميني
يف االعتـداءات الـيت وقعـت علـى         تعهدت الدولة بإجراء التحقيقات اإلداريـة واجلنائيـة          ٦-خ

 :احلرية الشخصية واحلياة واجلسد والصحة لتوقيع العقوبات املناسبة على

__________ 
قوق اإلنسان تسمى قضايا االعتداء اجلنسي باسم اجلاين حىت ال ينشر البلدان األمريكية حلبناء على توصية جلنة  )١٨( 

 .اسم اجملين عليها يف وسائط اإلعالم
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املسؤولني عن انتـهاك حـق السـيدة ماريـا مامريتـا مستنسـا تشـافيس يف حريـة                    )أ( 
 .املوافقة

موظف اخلدمات الصحية الذي مل يقدم الرعاية العاجلـة الـيت كانـت حتتاجهـا        )ب( 
 .ستنسا بعد التدخل اجلراحيالسيدة م
 .املسؤولني عن وفاة السيدة ماريا مامريتا مستنسا تشافيس )ج( 
 .األطباء الذين دفعوا أمواال إىل زوجها حملاولة إخفاء ظروف الوفاة )د( 
أعضاء جلنة التحقيق، الذين مستهم املنطقة الفرعية الرابعة لكاخاماركـا التابعـة             )هـ( 

صـت إىل عـدم وقـوع مسـؤولية علـى العـاملني الصـحيني الـذين قـدموا                   لوزارة الصحة، اليت خل   
 .الرعاية إىل السيدة مستنسا

تعهدت دولة بريو أيضا، دون املساس باجلزاءات اإلدارية والعقوبات اجلنائية، بإحاطـة             ٧-خ
النقابة باالنتهاكات األخالقية اليت وقعـت حـىت تقـوم وفقـا لنظامهـا األساسـي مبعاقبـة العـاملني                    

ــائع  ال ــيني املشــتركني يف هــذه الوق ــإجراء التحقيقــات      .طب ــها أيضــا ب ــة مــن جانب تعهــدت الدول
جيــروا اإلداريــة واجلنائيــة يف تصــرفات ممثلــي مكتــب النائــب العــام والســلطة القضــائية الــذين مل 

 . الوقائع اليت أبلغها إليهم زوج السيدة مامريتا مستنساالتحريات الالزمة بشأن 
ويض كامــل ألبنــاء وزوج اجملــين عليهــا، يشــمل تعــويض مــايل       ينظــر يف صــرف تعــ   ٨-خ

وهــذا التعــويض ال يعــوق حــق املســتفيدين يف . ومســاعدة صــحية وتعليميــة ومــنح قطعــة أرض
ــا          ــا مامريت ــوق اإلنســان للســيدة ماري ــهاك حق ــع املســؤولني عــن انت ــن مجي ــويض م ــة بتع املطالب

ريو، حسبما تقـرر السـلطة القضـائية     من قانون العقوبات يف ب  ٩٢مستنسا، وفقا ألحكام املادة     
 .املختصة، والذي تعترف به دولة بريو باعتباره حقا

بعــد أن قبلــت دولــة بــريو املســؤولية الدوليــة يف هــذه القضــية األوىل املتعلقــة بــالتعقيم     ٩-خ
 :اإلجباري فإهنا تتعهد مبا يلي

ي الصـحة التناسـلية     إدخال تعديالت على القوانني والسياسات العامة املتعلقة مبوضـوع         - ١
 .أو ال حيترم استقاللية املرأة من مضموهنا/وتنظيم األسرة حلذف أي هنج متييزي و

ــامي الشــعب بشــأن السياســات          - ٢ ــب حم ــيت وضــعها مكت ــذ التوصــيات ال ــاد وتنفي اعتم
 :احلكومية املتعلقة بالصحة التناسلية وتنظيم األسرة، ومن بينها ما يلي

 . االنتهاكات وتعويض الضحاياتدابري معاقبة مرتكيب )أ( 
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ــوق        - ١  ــهاكات حق ــة بانت ــة املتعلق ــع القضــايا اجلنائي ــر قضــائيا يف مجي ــادة النظ إع
اإلنســان املرتكبــة تنفيــذا للربنــامج الــوطين للصــحة التناســلية وتنظــيم األســرة مــن أجــل حتديــد    

شـمل  ومعاقبة املسؤولني علـى النحـو الواجـب، وكـذلك فـرض دفـع التعـويض املـدين، وهـذا ي                    
 .الدعاوى اجلنائيةموضوع أيضا الدولة، من ناحية حتديد أي مسؤولية تقع عليها عن الوقائع 

إعــادة النظــر يف القضــايا اإلداريــة املتعلقــة بــالفقرة الســابقة، الــيت رفعهــا اجملــين   - ٢ 
أو أقارهبن، اجلاري النظر فيها أو اليت انتـهت فيمـا يتعلـق ببالغـات بشـأن انتـهاكات                   /عليهن و 

 .قوق اإلنسانحل
ــذين      )ب(  ــاء الـ ــال والنسـ ــان للرجـ ــوق اإلنسـ ــرام حقـ ــمان احتـ ــد وضـ ــدابري رصـ تـ

 :يستعملون اخلدمات الصحية
اختاذ تدابري يف حق املسؤولني عن التقييم القاصر قبل اجلراحـي للنسـاء الالئـي                - ١ 

جـراء  على الرغم من أن قواعد برنامج تنظيم األسرة تفـرض إ          ف. أجريت هلن جراحة ملنع احلمل    
 .هذا التقييم فإهنا مل متتثل

املواضــيع املتصــلة  علــى مســتمر للعــاملني الصــحيني   تــأهيلي تقــدمي تــدريب   - ٢ 
ــني          ــوق اإلنســان واملســاواة ب ــف األســري وحق ــرأة والعن ــف ضــد امل ــلية والعن ــاحلقوق التناس ب

 .اجلنسني، بالتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين املتخصصة يف هذه املواضيع
ذ التـدابري اإلداريـة الالزمـة لضـمان امتثـال العـاملني الصـحيني اإلجـراءات                 اختا - ٣ 

 .“للحق يف املوافقة العليمة”املقررة، من أجل حتقيق االحترام الدقيق 
ضمان توافر الشروط املناسـبة الـيت تقتضـيها قواعـد برنـامج تنظـيم األسـرة يف                   - ٤ 

 .املراكز اليت جترى فيها جراحات التعقيم
 ٧٢ذ تدابري صارمة لضمان التقيد الدقيق مبهلة التفكري اإلجبارية، ومـدهتا            اختا - ٥ 

 .ساعة، دون أي استثناء
اختاذ تدابري صارمة ضد املسؤولني عـن عمليـات التعقـيم اإلجبـاري الـيت متـت                  - ٦ 

 .دون موافقة األشخاص املعنيني
ــوات لتلقــي ومعاجلــة البالغــات املتعلقــة بانتــ     - ٧  ــات أو قن هاك حقــوق إنشــاء آلي

 .اإلنسان يف املؤسسات الصحية، بسرعة وفعالية
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من اجلدير بالذكر أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وافقت مبذكرهتا املؤرخـة              ١٠-خ
، علـى اتفـاق التسـوية       ٧١/٢٠٠٣، من خـالل التقريـر رقـم         ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧

 .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦الودية املشار إليها واملوقع يف 
مـا زالـت الســلطة القضـائية تنظـر يف قضــايا أخـرى، مثـل مــا حـدث إلنريكـا غويفــارا          ١١-خ

 ).بسبب جروح خطرية (٠٠-٢٥٥القضية اجلنائية (ريوس يف شكوى داميانا بريانتوس 
 

 ضادالتوصية   
تطلــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف تضـــمني تقريرهـــا املقبـــل معلومـــات  ”  

ة ملنــع االجتــار بالنســاء والفتيــات واســتغالل البغــاء،   وبيانــات عــن التــدابري املتخــذ 
ــدابري املتخــذة       ــات عــن الت ومكافحــة هــاتني الظــاهرتني، وكــذلك معلومــات وبيان
حلماية النساء والفتيات اللوايت يقعن ضحايا هذه املمارسات االسـتغاللية، وإعـادة            

ــاجهن يف اجملتمــع  ــهن وإدم ــة  . تأهيل ــة الدول ــى أن تكــو الوحتــث اللجن ن طــرف عل
 .“ر استغالل بغاء النساءظصارمة يف تطبيق القوانني اليت حت

 
 السياسات واخلطط  

، املعتمــدة باملرســوم ٢٠١٠-٢٠٠٢تــنص خطــة العمــل الوطنيــة للطفولــة واملراهقــة،    ١-ض
، علــى أن مــن ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٧، املــؤرخ PRONUDEH ٢٠٠٢-٠٠٣ الســامي رقــم

فـــال، وحـــددت حتقيقـــا هلـــذه الغايـــة التـــدابري بـــني أهـــدافها خفـــض االســـتغالل اجلنســـي لألط
 :االستراتيجية التالية

 
 األهداف  

 .٢٠١٠خفض االستغالل اجلنسي لألطفال حبلول سنة  - ١ 
وضع القواعد ذات الصلة باالستغالل اجلنسي والتجاري لألطفال، املشـفوعة           - ٢ 

اء والصــور اإلباحيــة بــربامج للوقايــة ورعايــة ومعاجلــة الضــحايا، وكــذلك معاقبــة مروجــي البغــ 
 .لألطفال

 
 التدابري االستراتيجية  

منـع البغــاء والتصــوير اإلبـاحي لألطفــال وكــذلك اإلجتـار باألطفــال ألغــراض     - ١ 
أو إعـادة تأهيلـهم وتأهيـل املضـارين         /جنسية ومعاقبة األشخاص املشاركني يف هذه األنشـطة و        

 .هبذه األنشطة
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 .رائمنشر وسن قواعد تعاقب على هذه اجل - ٢ 
ــة األطفــال مــن      - ٣  التنســيق مــع مقــدمي اخلــدمات الســياحية لنشــر وســائل محاي

 .االستغالل اجلنسي يف جمال السياحة
 

 وضع القواعد  
 على الصعيد الدويل )أ(  

حتث اتفاقية حقوق الطفل الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة وصـدقت عليهـا بـريو يف سـنة                  ٢-ض
 األطراف على اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة يف هـذا               الدول – ٣٥ و   ٣٤ يف مادتيها    – ١٩٩٠
ووافقت بـريو بعـد ذلـك علـى الربوتوكـول االختيـاري هلـذه االتفاقيـة املتعلـق باالجتـار                 . الصدد

 .باألطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف التصوير اإلباحي
يف إعالن وبرنـامج    من جهة أخرى نفذ بلدنا أيضا االلتزامات الدولية املنصوص عليها            ٣-ض

، الذي مت التعهد فيه، يف مجلـة        ٢٠٠١ ويف االلتزام العاملي ليوكوهاما      ١٩٩٦عمل استكهومل،   
 .أمور، بإعداد خطة وطنية ملكافحة هذا الوباء اخلطري الذي يضر بالطفولة واملراهقة

 املتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل األطفــال، الــيت  ١٨٢صــدقت بــريو علــى االتفاقيــة رقــم  ٤-ض
 .ضمن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفالتت
 

 اقتراح بتعديل قانون العقوبات: على الصعيد الوطين )ب(  
 عـن طريـق اإلدارة العامـة لشـؤون          –مجعت وزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة            ٥-ض

 مشـاريع القـوانني املطروحـة يف كـونغرس     -املـرأة والربنـامج الـوطين ملكافحـة العنـف األسـري       
واقترح املشـروع املوحـد تعـديل       . مهورية، واقترحت مشروع قانون جيمع خمتلف املبادرات      اجل

واقترح يف املشروع املوحـد تعـديل مـواد يف قـانون العقوبـات للـنص        . مواد يف قانون العقوبات   
علــى عقوبــات شــديدة لالســتغالل اجلنســي التجــاري لألطفــال واملــراهقني، لســد الثغــرات          

 :واملبادرات الرئيسية هي. ف اجلرائم نظرا لتقدم التكنولوجياالقانونية وحتديث أوصا
محاية األطفال منـذ الـوالدة      (حتقيق التوافق بني قانون العقوبات واتفاقية حقوق الطفل          • 

 ).حىت سن الثامنة عشرة
 .سن قواعد بشأن احلاالت غري املتصورة يف القانون الساري وسد الثغرات القانونية • 
 . سنة عامال مشددا١٨ و ١٤اب اجلرمية ضد قصر تتراوح أعمارهم بني اعتبار ارتك • 
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توقيع عقوبات شديدة على األشخاص الذين يشركون قصر دون سن الرابعة عشـرة،              • 
 .ووضع توصيفات خاصة. والنص على تدرج العقوبات حسب السن

فـال؛  وضع توصـيفات خاصـة، مثـل بغـاء األطفـال والسـياحة اجلنسـية املسـتهدفة لألط                  • 
 .وتعريف مفاهيم تكميلية مثل معاقبة العميل والوسيط باعتبارمها متسببني يف الدعارة

-٢٠٣جتــدر بنــا اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل أن جــدول األعمــال التشــريعي لــدورة    ٦-ض
 ).CR-٢٠٠٣-٠٠٩القرار التشريعي رقم ( يتضمن تنقيح هذا املشروع ٢٠٠٤

 
 إنشاء شبكات اجتماعية  

ــة بشــأن هــذا      مــن بــني   ٧-ض ــة االجتماعي ــرأة والتنمي األعمــال الــيت نفــذهتا وزارة شــؤون امل
املوضـوع، عــن طريــق اإلدارة العامـة للطفولــة واملراهقــة، إنشـاء وتعزيــز الشــبكات االجتماعيــة    

وفيها تتصدى الدولة واجملتمع املدين معـا ملشـاكل تـؤثر يف أطفالنـا ومراهقينـا، مثـل               . املواضيعية
ــار باأل  ــم     قضــية االجت ــراهقني واالســتغالل اجلنســي التجــاري هل ــة ذلــك   . طفــال وامل ومــن أمثل

“ !الشــبكة الوطنيــة ملكافحــة االســـتغالل اجلنســي التجــاري لألطفــال واملـــراهقني، اآلن      ”
وهو جمال تنسقه اإلدارة العامة للطفولـة واملراهقـة الـيت تضـم منظمـات متخصصـة             ،  )٢٠٠٣(

املنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة         : ة أمور يف التصدي هلذه املشكلة ومعاجلتها، يف مجل      
 .ووكاالت التعاون الدويل والدولة ومنسقني للشبكات االجتماعية األخرى

شــبكة وطنيــة ... ”تســعى إىل أن تكــون : (حتــدد الشــبكة رســالتها علــى النحــو التــايل ٨-ض
 ملشـكلة   تضم مؤسسات عامة وخاصة ووكاالت تعـاون دويل تسـعى إىل التعـاون يف التصـدي               

االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال واملـراهقني، بتعزيـز السياسـات والقواعـد وتنفيـذ تـدابري                  
متسقة تسهم يف التصدي هلذه املشكلة والقضاء عليها يف إطار االحترام التـام حلقـوق األطفـال                 

 .“واملراهقني
 وضـع   مـن أهـم مسـامهات الشـبكة مشـاركتها يف          : ٢٠٠٠منذ إنشاء الشبكة يف سـنة        ٩-ض

اقتراحات لتعديل قانون الطفولة واملراهقة، الـذي يعـاجل هـذا املوضـوع؛ وكـذلك املشـاركة يف                  
ويرمـي  . ٢٠١٠-٢٠٠٢عملية التشاور حول خطة العمل الوطنيـة بشـأن الطفولـة واملراهقـة،              

هــذا احملفــل وشــبكة بــريو ملكافحــة االجتــار باألطفــال واملــراهقني، الــيت تشــترك فيهــا وتعززهــا     
 العامــة املعنيــة بالطفولــة واملراهقــة، إىل حتقيــق أهــداف خطــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل    اإلدارة

 .الطفولة واملراهقة
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 حتالفات استراتيجية  
 الدوليـة،   ECPATأقامت وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة اتصـاال مـع منظمـة                ١٠-ض

يصـية وطنيـة مث إعـداد       املتخصصة يف هذا اجملال، هبدف احلصول على دعم لوضـع دراسـة تشخ            
 .خطة وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني

 
 تدابري مكافحة االجتار بالنساء واألطفال  

 بتشغيل نيابتني ملنـع اجلـرائم يف        مكتب النائب العام ومكتب املدعي العام لألمة      أمر   ١١-ض
ــا  ليمــا للعمــل يف   ــة، ومهــا مينع ــة أمــور، القــوادة واالجتــار   جمــال اخلــدمات اجملتمعي ن، يف مجل

 .وتضطلع نيابات املنع أو النيابات املختلطة على املستوى الوطين مبهام مماثلة. باألشخاص
 علــــى ٢٧٥١٨ ُصــــدق بــــالقرار التشــــريعي رقــــم  ٢٠٠١ســــبتمرب / أيلــــول١٧يف  ١٢-ض

ــة حقــوق الطفــل    ــاريني امللحقــني باتفاقي ــتعلقو الربتوكــولني االختي طفــال يف  بإشــراك األنيامل
والعهد الدويل حلقـوق    . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة     األطفال  وبيع  املسلحة  الرتاعات  

 .اإلنسان للقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني
بروتوكول منـع االجتـار باألشـخاص، وال سـيما          ”كما متت املوافقة والتصديق على       ١٣-ض

 لـوزارة   ٢٠٠١-٧٨، مبوجب املرسـوم السـامي رقـم         “ملعاقبة عليه النساء واألطفال وقمعه وا   
 .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٨اخلارجية والقرار التشريعي الصادر يف 

 
 األنشطة  

تصــميم وطباعــة الفتــة ملكافحــة االســتغالل اجلنســي التجــاري لألطفــال واملــراهقني،    ١٤-ض
تغالل اجلنسـي التجـاري لألطفـال       موجهة إىل اجملتمع بصفة عامة لكـي يبلـغ عـن حـاالت االسـ              

وســوف يتلقــى البالغــات اخلــط اهلــاتفي اجملــاين للربنــامج الــوطين ملكافحــة العنــف   . واملــراهقني
 .األسري واجلنسي

 لـوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة         ة التابعـ  املؤسسة الوطنيـة للرفاهيـة األسـرية       يتدخل   ١٥-ض
ــراهقني املع    ــال وامل ــة األطف ــة مباشــرة حلماي ــع ولالســتغالل اجلنســي  االجتماعي  .رضــني للبي

، السـكان الـذين تتـرواح       “برنامج تعزيز األسرة  ”خدمة تعزيز املراهق اليت يقدمها    وتستهدف  
وهـذه اخلدمـة    .  سنة والذين ُصنفت أسرهم على أهنا متعددة املشاكل        ١٧ و   ١٣أعمارهم بني   

، وتســـهم يف هــي هيئـــة لتنميــة القـــدرات واملهـــارات واالســتعدادات والقـــيم لــدى املـــراهقني    
مـن أجـل التقويـة املدرسـية واألنشـطة الرياضـية            كما تعمـل    . اكتساهبم منظور إجيايب للمستقبل   

 . التثقيفية، وتقدم الدعم الغذائي–والترفيهية والثقافية واألعمال االجتماعية 
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 أمــا ٦٩ الــذي يــأوي “ روزا للنســاءادار ســانت”تقــوم إدارة احلمايــة املتكاملــة بــإدارة ١٦-ض
وكانـت  . أو حامال مت التخلي عنها أو تعاين من فقر مدقع ومعرضة خلطـر اجتمـاعي      /ة و مراهق

وتتلقــى هـــؤالء املراهقـــات الرعايــة الطبيـــة واملســـاعدة القانونيـــة   . أغلبيتــهن ميارســـن الـــدعارة 
واهلـدف الرئيسـي مـن هـذه اخلدمـة هـو           . واالجتماعية والتغذية والتـدريب يف حلقـات تدريبيـة        

ش هؤالء الفتيات حياة كرمية وإعادة إدمـاجهن يف أسـرهن ويف اجملتمـع ويف               التوصل إىل أن تعي   
 .جمال العمل

 
 :تتمثل النتائج املنشودة فيما يلي  

 .التعجيل بتنمية القدرات والكفاءات الشخصية للفتيات - 
 .تدريب الفتيات بروح إنسانية ومسيحية - 
 .استئناف الفتيات تدرجييا يف النظام املدرسي - 
 .إعادة إقامة العالقات الشخصية بني الفتاة وأسرهتا • 
 .إعادة إدماج الفتيات يف اجملتمع ويف جمال العمل • 

 
 التوصية باء باء  

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لرفع السـن القانونيـة الـدنيا           ”  
الطفـل،   من اتفاقيـة حقـوق   ١لتعاقد البنات على الزواج جلعلها متمشية مع املادة         

 مـن  ٢ سـنة، ومـع الفقـرة    ١٨بأنه كل شخص يقل سنه عـن   “ الطفل”اليت تعرف   
وحتـث اللجنـة   .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة     ١٦املادة  

الدولــة الطــرف علــى شــن محــالت توعيــة بشــأن اآلثــار الســلبية الــيت تترتــب علــى 
 .“الزواج املبكر يف صحة وتعليم الفتيات

 
 ع السن القانونية الدنيارف  

، السـن   ١٩٩٩نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٤ الصادر يف    ،٢٧٢٠١القانون رقم   رفع   ١-باء باء 
كمـا ختـول هـذه القاعـدة        .  سنة ١٦القانونية الدنيا لتعاقد البنات على الزواج بإذن قضائي إىل          

وخيــول البنــات املــراهقني واملراهقــات الــذين جتــاوزوا ســن الرابعــة عشــرة االعتــراف بذريتــهم،  
طلب نفقات احلمل والوالدة أو املطالبة هبا، وكـذلك طلـب نفقـات السـكن والغـذاء ألبنـائهن          

ويصحح هـذا القـانون الفـرق القـانوين التمييـزي، الـذي كـان يعتـرب املراهقـات ذوات                    . وبناهتن
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اج ، ويعتــرب الــذكور ذوي أهليــة للــزو ) ســنة١٤(أهليــة للــزواج اســتنادا إىل قــدرهتن التناســلية  
 ). سنة١٦(استنادا إىل قدرهتم على اإلعالة 

 
 التوعية باآلثار السلبية للزواج املبكر  

ــاء  ــاء ب ــة،    حــددت  ٢-ب ــة واملراهق ــة للطفول وزارة  (٢٠١٠-٢٠٠٢خطــة العمــل الوطني
، أربعــة أهــداف خلفــض معــدل احلمــل بــني املراهقــات  )شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة

 ):٨اهلدف االستراتيجي رقم (
 . يف املائة٣٠خفض معدل اخلصوبة بني املراهقات بنسبة  • 
خفض معدل الوفيات بني األمهات املراهقات يف املناطق اهلامشية األنديـة واألمازونيـة              • 

 . يف املائة٥٥بنسبة 
 يف املائـة مـن املراكـز التثقيفيـة مشـاريع تثقيفيـة مؤسسـية تضـع مضـامني                    ٧٠توجد يف    • 

واة بني اجلنسني والوقاية مـن أشـكال السـلوك اجلنسـي اخلطـرة         للتثقيف اجلنسي واملسا  
 .والرعاية السابقة للوالدة والرعاية املتكاملة لألطفال

 .عدم انقطاع املراهقات احلوامل عن الدراسة بسبب محلهن • 
وتتعلــق . يف وزارة التعلــيم“ برنــامج التثقيــف اجلنســي  ” أنشــئ ١٩٩٩ يف ســنة ٣-بــاء بــاء 

ــنم عــن تقــدمي     املضــامني املقــررة  ــة اجلنســية واألنشــطة اجلنســية الــيت ت ــاآلداب اجلنســية واهلوي ب
ــداء اجلنســي، والصــحة اجلنســية         ــر االعت ــف األســري، وحظ ــة والعن املســؤولية، وســوء املعامل
والتناســـلية، والوقايـــة مـــن احلمـــل يف ســـن املراهقـــة، واألبـــوة املســـؤولة، ومشـــروع املعيشـــة،  

ويضــطلع بأنشــطة تكميليــة مــن . صــال اجلنســي واإليــدزواألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االت
، الذي يدعمه برنـامج األمـم املتحـدة        “دعم الربنامج الوطين للتثقيف اجلنسي    ”خالل مشروع   

ويتعلق املضمون املقرر يف هذا املشروع باألسرة واألنشطة اجلنسية لإلنسـان واألبـوة             . للسكان
 .)١٩(املسؤولة

الـذي  “ فلنتعلم أن نعـيش يف دميقراطيـة      ”ضع وتوزيع أمنوطة     قامت وزارة التعليم بو    ٤-باء باء 
وشـن القطـاع أيضـا محـالت وقائيـة          .  منـع احلمـل يف سـن املراهقـة         يشمل ،ضمن مواد أخرى،   

ــاء واألمهــات ذوي        ــاملني اإلداريــني واآلب ــدريس والع ــات الت ــة، وهيئ ــا بعــض الطلب شــارك فيه
 .األوالد

__________ 
يونيه / حزيرن٢٠ا تعزيزا للتكافؤ يف الفرص بني الرجل واملرأة،  األعمال املضطلع هب–تقرير وزارة التعليم  )١٩( 

٢٠٠٢. 
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 لــوزارة شــؤون املــرأة والتنميــة    ألســرية التابعــة املؤسســة الوطنيــة للرفاهيــة ا   قــام ٥-بــاء بــاء 
االجتماعية برعاية مراهقني ذوي مشاكل اجتماعية اقتصـادية، ضـمن أعمالـه الراميـة إىل تنميـة               

ويـأيت علـى رأس املواضـيع املعاجلـة اجلهـد املبـذول             . القدرات واملهارات واالستعدادات والقـيم    
 .عقاقري واالنضمام إىل العصاباتللوقاية من احلمل املبكر ومن إساءة استعمال ال

 قامت وزارة الصحة، باالشتراك مع منظمات غري حكومية بتنفيـذ خـدمات للرعايـة    ٥-باء باء 
 .املتكاملة، مع التركيز بقدر أكرب على األعمال اإلعالمية الوقائية الرامية إىل توعية السكان

 
 التوصية دال دال  

بق برامج تصمم خصيصا خلفـض      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تط      ”  
ــة        ــاطق الريفي ــات يف املن ــني النســاء والفتي ــاث، وال ســيما ب ــني اإلن ــة ب ــدل األمي مع

 .“وإبقائهن يف املدارس
 املبادرات الرامية إىل خفض معدل األمية بني اإلناث وإىل إبقاء الفتيات يف املدارس

، وهــو لفتــاة الريفيــةقــانون تعزيــز تعلــيم ا يف هــذا الصــدد ٢٠٠١ صــدر يف ســنة ١-دال دال
تدبري إجيايب يرمي إىل هتيئة الظروف الالزمة للحفز على تعليم النساء والفتيـات واملراهقـات يف                

ــدنا   ــة مــن بل ــاطق الريفي ــاول هــذه القاعــدة يف   . املن ــد تن ــة   ”وأعي ــة للطفول خطــة العمــل الوطني
 دفعـة قويـة      لوزارة شؤون املرأة والتنمية الريفية، حيث أعطيت       “٢٠١٠-٢٠٠٢واملراهقة،  

 .٢٠١٠جديدة لتحديد أهداف متعلقة بتعليم الفتاة الريفية حىت سنة 
 الـيت هـي جـزء مـن وزارة شـؤون            “فلوريسـري ”شبكة تعزيز الفتاة الريفيـة      تولت   ٢-دال دال 

املرأة والتنميـة الريفيـة والـيت تقـع مسـؤولية تنسـيقها علـى عـاتق الشـبكة الوطنيـة لتعزيـز املـرأة،                        
وتضـم شـبكة تعزيـز الفتـاة الريفيـة          . هلـذا القـانون   ة بني املؤسسات للتنفيـذ التـام        املتابعة املشترك 

ــنظم ووســائط االتصــال اجلمــاهريي ووكــاالت       ٢١ ــدين امل ــة واجملتمــع امل ــل الدول  مؤسســة متث
 :التعاون الدويل

 مكتب السيدة األوىل - ١ 
 وزارة التعليم - ٢ 
 وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية - ٣ 
 وزارة الصحة - ٤ 
 وكالة بريو للتعاون الدويل - ٥ 
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 جلنة التعليم والثقافة والرياضة؛ جلنة شؤون املرأة: كونغرس اجلمهورية - ٦ 
 اجمللس الوطين للتعليم - ٧ 
  كلية التربية–الكرسي الرسويل الكاثوليكي يف بريو  - ٨ 
 احملفل التعليمي - ٩ 
 معهد الدراسات البريووية - ١٠ 
 لشبكة الوطنية لتعزيز املرأةا - ١١ 
  بريو–) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة  - ١٢ 
  بريو–وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة  - ١٣ 
  كندا–انقذوا األطفال  - ١٤ 
  اململكة املتحدة–انقذوا األطفال  - ١٥ 
 معهد مونتريكو الوطين التعليمي - ١٦ 
 ة األملانية للتعاون التقينالوكال - ١٧ 
  بريو–انقذوا األطفال  - ١٨ 
 اخلدمات احلضرية للنساء ذوات الدخل املنخفض - ١٩ 
 مركز االبتكار والتنمية التابع جلامعة بريو الكاثوليكية - ٢٠ 
 ٢١ - GIN 
 الربامج اإلذاعية لبريو - ٢٢ 
هـي دليـل علـى فعاليـة التنسـيق           إن منجزات شبكة تعزيز الفتاة الريفيـة مشـجعة، و          ٣-دال دال 

 :بني املؤسسات وضرورة إقامة حتالفات بني الدولة واجملتمع املدين
أعدت مشـروع قـانون لتعزيـز تعلـيم الفتيـات واملراهقـات الريفيـات وزع علـى نطـاق                 

 بوصـفه القـانون   ٢٠٠١نـوفمرب  /واسع وسائط اإلعالم، وصدر القانون أخريا يف تشـرين الثـاين        
 .٢٧٥٥٨رقم 
حثت على إنشاء جلنة متعددة القطاعات يشارك فيهـا اجملتمـع املـدين، تكلـف بـاقتراح                  • 

وأنشــئت اللجنــة يف كــانون . ٢٧٥٥٨ووضــع سياســات وتــدابري لتنفيــذ القــانون رقــم 
 .ED-2003-001 مبوجب املرسوم السامي رقم ٢٠٠٣يناير /الثاين
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عـدت اقتراحـات منبثقـة عـن     شاركت بنشاط يف املشاورة الوطنية املتعلقـة بـالتعليم، وأ     • 
 .املناقشات والتأمالت اليت جرت يف احملافل الوطنية

عقدت مـؤمترين وطنـيني عـن تعلـيم الفتـاة الريفيـة، أتاحـا توزيـع دراسـات ودراسـات                      • 
ــرامج لكــي       ــة، وإعــداد اقتراحــات لسياســات وب ــادرات جاري ــدمي مب استقصــائية، وتق

 فتــاة مــن عشــر ٥٥كمــا عقــد لقــاء مــع . ينفــذها الناشــطون واجلهــات الفاعلــة املعنيــة
مقاطعات يف البلد، حتاوروا مباشرة مع ممثلي االتفاق الوطين للتعليم ومع عضـوات يف              

 .الكونغرس من جتمعات سياسية خمتلفة
أنتجت ووزعت دراسات وحتليالت وعبأت الزعماء احمللـيني واآلبـاء واألمهـات ذوي              • 

 .األوالد ومعلمني والفتيات أنفسهن
ت محالت يف وسائط االتصال اجلماهريي، وكسبت حلفاء ومتعاطفني جـدد مثـل             شن • 

 .عمداء كليات التربية وطلبة معاهد وكليات التربية
انقـذوا  ” نفذت وزارة التعليم يف اإلدارة اإلقليمية آلياكتشو ، بـدعم مـن مؤسسـة          ٤-دال دال 
ــال ــل ه ”Warmi Warmakunapa Yachaynin“، مشــروع “األطف ــذي يتمث ــه يف ، ال ــز دف تعزي

ــدراهتن     . وصــول الفتيــات إىل املدرســة يف الوقــت املناســب     ــة ق ــز تنمي ــا تســعى إىل حف كم
ــة الظــروف      ــة وتفاعلــهن االجتمــاعي بلغتــهن األصــلية وباألســبانية، لتهيئ ــة والعاطفي االجتماعي

نـوفمرب  /ومن جهة أخرى بـدأ القطـاع يف تشـرين الثـاين          . الالزمة لنجاحهن يف التعليم االبتدائي    
 مســاعي لــدى منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، هبــدف احلصــول علــى مســاعدة تقنيــة   ٢٠٠٢

 .“املراهقة العاملة وإدماجها يف النظام التعليمي”ومالية لتنفيذ مشروع متكامل عن 
 قام املعهد الوطين للرفاهية األسـرية، بـدعم مـن وكـاالت التعـاون الـدويل، بوضـع                   ٥-دال دال 

القطاعات، الذي يستهدف تنمية القدرات الكامنـة يف األطفـال الـذين            برنامج آلن تايتا املتعدد     
تتــراوح أعمــارهم بــني ثــالث ومخــس ســنوات عــن طريــق تنظــيم حلقــات تدريبيــة يف اجملــاالت  

كمـا يسـعى إىل     . الشخصية واالجتماعية والتعلمية والتفاعلية، وفق منهجيات التسـلية والترفيـه         
ويوجــد .  أبنائــه الــذين مل يبلغــوا السادســة مــن العمــر تشــجيع اشــتراك األب األنــديين يف تربيــة

ويرعـى  .  جمتمعا حمليا يف مقاطعات آياكوتشو وآبورمياك ووانكافيلكيـا        ٦٠برنامج آلن تايتا يف     
 . رائدا جمتمعيا١١٨ أسرة و ٦٦٦ طفال و ١ ١٢٧

جنـة   قامت وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية بعمليات تنسـيق ذات صـلة بالل         ٦-دال دال 
ــا يف      ــدابري املشــار إليه ــذ الت ــة بتنفي ــددة القطاعــات املكلف ــة   املتع ــة للطفول خطــة العمــل الوطني

هبــدف العمــل علــى حتقيــق األهــداف املتعلقــة بتعلــيم الفتيــات   . ٢٠١٠-٢٠٠٢واملراهقــة، 
 .واملراهقات الريفيات
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محلـة  ”شـن  ، بالتعاون مع اليونيسـيف، ب ٢٠٠٣ختاما قامت وزارة التعليم يف سنة      ٧-دال دال 
، مع التشجيع على التسـجيل يف املـدارس واحلـد           “عمال احلق يف التعليم يف الوقت املناسب      إل

 .من التسرب منها ورفع سن التحاق الفتيات باملدرسة
 

 التوصية واو واو  
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضع وتنفذ برامج شـاملة يف امليـدان         ”  

ــي، وأن حتــث وســائط اإلعــال   ــايف يف    التعليم ــتغري الثق ــات ال ــى تشــجيع عملي م عل
إعالناهتا وبراجمها الترفيهية فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه كـل مـن الرجـل واملـرأة                

.  من االتفاقيـة   ٥وما يناط هبما من مسؤوليات وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة             
 كذلك، توصي اللجنة بوضع سياسات وتنفيذ برامج تضمن القضاء على األفكـار  

 .“النمطية املرتبطة باألدوار التقليدية يف األسرة والعمل والسياسة واجملتمع
برنامج املقـررات األساسـية      أدمج منظور التكافؤ يف الفرص بني الرجل واملرأة يف           ١-واو واو 

 قامـت  ٢٠٠٢ويف سـنة  . تصميم املقررات األساسية للتعلـيم الثـانوي   ويف   للتعليم االبتدائي 
، وهـي   “فلنتعلم أن نعيش يف دميقراطيـة     ”سيق إعداد وطباعة وتوزيع أمنوطة       بتن وزارة التعليم 

 ).“فلنعزز املساواة بني اجلنسني”(أحد أجزاء األمنوطة اليت تعاجل املساواة بني اجلنسني 
 روعيت يف املواد التعليمية معايري املسـاواة والتكـافؤ يف الفـرص بـني الرجـل واملـرأة             ٢-واو واو 

 ٢٠٠٢وهكذا أبلغت وزارة التعليم يف التقريـر الصـادر يف سـنة         . ايف يف البلد  وتنوع التعدد الثق  
ووزعـت املقـررات اجلديـدة للتعلـيم االبتـدائي          . عن التدابري املتخـذة لتعزيـز التكـافؤ يف الفـرص          

ــى      ــهج اجلنســاين، عل ــى الن ــيت تنطــوي عل ــانوي، ال ــا ٣٣ ٥٦٥والث ويف عــامي .  مركــزا تعليمي
ج اجلنساين معلمون وموظفون إداريـون يف املعاهـد التعليميـة            درب على النه   ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠

 .واملدارس العليا لتدريب املعلمني
 عمل الربنـامج الـوطين لواسـكران التـابع لـوزارة التعلـيم مبـواد تعليميـة ال تعـرب عـن               ٣-واو واو 

وعـالوة علـى ذلـك قـام القطـاع، عـن طريـق مكتـب الوصـايا                  . صور مقولبة أو متييز ضد املرأة     
وقاية املتكاملة وبرنامج مكاتب احملامني املدرسيني عن األطفال واملراهقني التابع له، وبـدعم             وال

، بشـن محلـة مكثفـة لتـدريب وتوعيـة املعلمـني واحملـامني                سويسرا –انقوذا األطفال   من منظمة   
املدرسيني، الذي يدور حول حمـور أساسـي هـو عـدم التمييـز، يف إطـار التنـوع الثقـايف والنـهج                      

 .سايناجلن
 أجرت وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، عن طريـق اإلدارة           ٢٠٠١ يف سنة    ٤-واو واو 

العامــة للنــهوض بــاملرأة، دراســة عــن الصــور املقدمــة للجنســني يف الــدعايا الــيت تبثهــا القنــوات   
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القوالـب اجلنسـانية يف وســائط   ”ونشـرت نتـائج الدراسـة يف كتـاب معنـون      . التلفزيونيـة احملليـة  
 .“التصال اجلماهرييا

 
 التوصية حاء حاء  

توصي اللجنة الدولة الطـرف بتـدعيم براجمهـا املعمـول هبـا حاليـا وتنفيـذ                 ”  
بـــرامج حمـــددة تســـتهدف النســـاء األصـــليات، بغيـــة تغـــيري حالتـــهن االقتصـــادية   

نهن من أداء دورهـن االقتصـادي وإعمـال حقـوقهن         يواالجتماعية واألسرية، ومتك  
 .“ مع الرجالعلى قدم املساواة

 
 اآلليات واملؤشرات  

أحرز تقدم يف موضوع حقوق السكان األصـليني يف بـريو يف السـنوات األخـرية،                 ١-حاء حاء 
سواء يف جمـال التشـريع أو الشـؤون اإلقليميـة أو الثقافيـة أو محايـة البيئـة أو تنسـيق املشـاريع أو            

 .إظهار معضلتهن املعقدة أو احتياجاهتن اخلاصة
الربنــامج الــوطين إلدارة قامــت وزارة الزراعــة يف بــريو، عــن طريــق هيئــات مثــل   ٢-حــاء حــاء

املوارد املائية واحملافظة على التربة، بتنفيذ سلسلة مشاريع أفادت يف النهاية النساء مـن السـكان                
األصليني بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، ومـع ذلـك فـإن البيانـات ال تتـيح حتديـد أن أيـا مـن                 

 .قد افاد بصفة خاصة نساء تلك الطوائفهذه التدابري 
 مل توضــع حــىت اآلن مؤشــرات لقيــاس أو تســجيل التــدابري الــيت تفيــد النســاء مــن ٣-حــاء حــاء

ــات      ــيريات يف النســاء الريفي ــق تغ ــتمني بالضــرورة إىل   (الســكان األصــليني، وحتقي ــي ال ين الالئ
ت علـى النسـاء مـن السـكان         وال منهجية تتيح تبني مدى الفائـدة الـيت عـاد          ) اجملتمعات األصلية 

 .األصليني من املشاريع املوجهة إىل جمتمعاهتن احمللية، بصورة مجاعية
 

 القواعد القانونية والتدابري  
 ملنظمـة العمـل الدوليـة       ١٦٩صدقت بريو على االتفاقية رقـم        ١٩٩٣ يف سنة    ٤-حاء حاء 

 .املتعلقة حبرية السكان األصليني يف تقرير املصري
 وهو اجلهاز الدستوري غري القضائي املسـتقل        – د يف مكتب حمامي الشعب    يوج ٥-حاء حاء 

ــامج خــاص للمجتمعــات األصــلية، حيمــي ويعــزز    – ١٩٩٣املنشــأ مبوجــب دســتور ســنة     برن
وقــد وضــع مكتــب حمــامي . احلقــوق اجلماعيــة للشــعوب األصــلية يف منطقــة األمــازون يف بــريو

األصـليني األمـازونيني يف بـريو واحترامهـا         الشعب برناجما للدفاع عن حقوق اإلنسان للسـكان         
لإلسهام يف التغلب على الوضع القانوين الضـعيف واالسـتبعاد االجتمـاعي للسـكان األصـليني،                
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والعمل على تنمية قدراهتم على الدفاع واحلوار، وتقوية ثقافتـهم، وحتقيـق االعتـراف حبقـوقهم         
ى وضـعهم القـانوين الضـعيف جتـدر     وكمثـال علـ  . اخلاصة واحترامها من قبل الدولة وموظفيهـا    

اإلشارة إىل عدة طلبـات تـدخل وشـكاوى قـدمها مكتـب حمـامي الشـعب ضـد وزارة الزراعـة                 
فيما يتعلق بتقصري موظفي اإلدارات الزراعية اإلقليمية يف االعتراف باجملتمعات احمللية للسـكان              

 .األصليني يف سيلفا وسيخا دي سيلفا
 لشـؤون السـكان األصـليني، التابعـة لـوزارة النـهوض بـاملرأة                حلت األمانـة التقنيـة     ٦-حاء حاء 

-٠١٢مبقتضـى املرسـوم السـامي       ) اليت أصبحت اآلن وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية       (
٢٠٠٣-PCF      اجمللـس الـوطين للشـعوب األنديـة واألمازونيـة          ، ونقلت وثائقها ومواردها إىل

 ، مبوجـــب املرســـوم الثـــاين٢٠٠١أكتـــوبر /ول تشـــرين األ٥، املنشـــأ يف واألفريقيـــة البريويـــة
٢٠٠١-١١١-PCM .  حلقــوق “ نــاالإع”وأصــدر هــذا اجمللــس التــابع لرئاســة جملــس الــوزراء

اجملتمعــات األصــلية يف بــريو، يتضــمن النــهوض خبــدمات الرعايــة الصــحية الــيت حتتــرم وتراعــي    
 .ممارسات الطب التقليدي، مبا يف ذلك التوليد

كومـــة االنتقاليـــة جلنـــة خاصـــة متعـــددة القطاعـــات معنيـــة   عقـــدت يف ظـــل احل٧-حـــاء حـــاء
ــات األصــلية، وأنشــئ    ــة     باجملتمع ــات األصــلية يف منطق ــاون للمجتمع ــب للحــوار والتع مكت

ومنح املكتب أولوية لبعض املواضـيع،      . وأحرز تقدم يف تشخيص املشاكل الرئيسية     . األمازون
 .ء من السكان األصلينيبيد أن هذه املواضيع ال تتعلق على وجه التحديد بالنسا

 قامت احلكومة الراهنة باإلشراف على لقـاءات علـى مسـتوى السـكان األصـليني                ٨-حاء حاء 
ــا إىل        ــة وشــجعت عليهــا، وأشــري فيه ــى مســتوى أمريكــا اجلنوبي ــوطين وعل ــى املســتوى ال وعل

 .ضرورة التعبري عن الطابع التعددي اإلثين والثقايف لبريو
ة، عــن طريــق الربنــامج الــوطين إلدارة األحــواض املائيــة       قامــت وزارة الزراعــ ٩-حــاء حــاء 

واحملافظة على التربة، بوضع جمموعة تدابري ترمي إىل النهوض بـاملرأة الريفيـة بصـورة متكاملـة،                 
مع مراعاة أن حالتها املتخلفة ناجتة عن عدة عوامل مثل اجلنس والقدرة االقتصـادية واحلصـول                

 .على امللكية
 مبشاركة إجيابية ومنسـقة مـن       بأحجامها املختلفة ن إلدارة األحواض     أنشئت جلا  ١٠-حاء حاء 

منظمــات أساســية والســـلطات احملليــة واملؤسســات العامـــة واخلاصــة إلدارة املــوارد الطبيعيـــة       
ــة يف هــذه اللجــان    ــاءة، وشــاركت النســاء بإجيابي ــة بكف وجيــري الســعي إىل إضــفاء  . واإلنتاجي

قــرارات، مبــا يف ذلــك يف املناصــب اإلداريــة وتــدريب  الطــابع الــدميقراطي علــى عمليــة اختــاذ ال 
 .النساء على املواضيع اإلدارية
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 لصــاحل الرجــال التــأمني الصــحي الزراعــي حثــت وزارة الزراعــة علــى تنظــيم  ١١-حــاء حــاء
 .والنساء يف املناطق الريفية، األمر الذي يؤدي إىل حتسن نوعية حياهتم

املشـروع اخلـاص لتمليـك      فيـة علـى امللكيـة فـإن          فيما يتعلـق حبصـول املـرأة الري        ١٢-حاء حاء 
ــانوين ملالكــات األراضــي يف الريــف لكــي       األراضــي ــن الق ــدعم األم ــة ي ــوزارة الزراع ــابع ل  الت

ويقوم املشـروع اخلـاص بتمليـك األراضـي، بالتنسـيق مـع            . يستطعن احلصول على قرض رمسي    
 مـن يفتقـرون إىل بطاقـة        السجل الوطين للهوية واحلالة املدنية ومنظمـات غـري حكوميـة، لـدعم            

إثبات اهلوية، وهي صك ميثـل شـرطا الزمـا للحصـول علـى صـك امللكيـة والوصـول إىل نظـام                       
وأنشئت جلنة متعددة القطاعات، تضم الدولة واجملتمع املدين القتـراح بـدائل            . االئتمان يف بريو  

 .تتيح معاجلة هذا الوضع
كة املــرأة يف مشــاريع اإلرشــاد  وضــعت وزارة الزراعــة مؤشــرات لقيــاس مشــار١٣-حــاء حــاء
 علــى مشــاركة اجلنســني علــى قــدم  مبــادرات لتنظــيم املشــاريعوحثــت عــن طريــق . الزراعــي

املساواة يف إنشاء وإدارة أمنوطات إنتاجيـة، وذلـك بصـورة رئيسـية يف جمـاالت الزراعـة وتربيـة                    
 .املاشية والصناعات التحويلية للمنتجات احمللية

زيز التنمية املستدامة ألحواض األهنار الصغرية يف املرتفعات        مشروع تع  ينفذ   ١٤-حاء حاء 
ــة، ــات    PER-6240 األنديـ ــغرية يف مقاطعـ ــار الصـ ــواض األهنـ ــة، يف أحـ ــوزارة الزراعـ ــابع لـ ، التـ

ويشـــمل املشـــروع عناصـــر اإلنتـــاج الزراعـــي واملواطنـــة . آياكوتشـــو ووانكفيليكـــا وبوليمـــاك
ــة واهلياكــل ا     ــار والشــركات الصــغرية للغاي ــري واالدخ وتتضــمن أهدافــه زيــادة   . ألساســية لل

ــرارات     ــرأة يف أنشــطته ويف هيكــل اختــاذ الق ــوطين    . مشــاركة امل ــامج ال ــاتق الربن ــى ع ــع عل ويق
ــز          ــذ أنشــطة لتعزي ــزام بتنفي ــتراتيجي للمشــروع، الت ــو التحــالف االس ــة، وه للمســاعدة الغذائي

لقــة بنقــل األغذيــة  االدخــار وتنميــة املؤسســات الصــغرية للغايــة، وكــذلك مجيــع اجلوانــب املتع  
 .واإلمداد هبا
 قــام الربنــامج الــوطين إلدارة األحــواض املائيــة واحملافظــة علــى التربــة ومشــروع  ١٥-حــاء حــاء

إدارة املوارد الطبيعية يف اجلبال اجلنوبيـة التابعـان لـوزارة الزراعـة بالتـدريب علـى احملافظـة علـى             
 يف ٣٠يج واإلنتـاج؛ ومثلـت النسـاء      التربة وإدارة األحواض واحلـواض الصـغرية للغايـة والتحـر          

 .املائة من املستفيدين
 يشجع القطـاع، عـن طريـق صـندوق تعزيـز التنميـة احلراجيـة، نسـاء اجملتمعـات                    ١٦-حاء حاء 

ويقتـرح أن تكـون نسـاء اجملتمعـات         . األصلية، على املشاركة يف مشاريع إدارة املوارد الطبيعيـة        
 .هذه املشاريع“ منفذات”األصلية 
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 ية الم المالتوص  
تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــورد يف تقريرهــا املرحلــي املقبــل   ”  

ــرأة         ــة امل ــيما عــن حال ــات، وال س ــات إىل أقلي ــة النســاء املنتمي ــات عــن حال معلوم
 .“املنحدرة من أصل أفريقي، فيما يتعلق حبالتها الصحية ومستوى تعليمها وعملها

 
 املرأة األفريقية البريوية  

ــيما النســاء         ١-الم الم ــات الســكانية، وال س ــة نســاء األقلي ــيت تضــر بتنمي ــل ال تتضــمن العوام
أو حتــد منــهما، وفقــا للدراســة الــيت /األفريقيــات البريويــة، وبإدمــاجهن يف اجملتمــع وتعوقهمــا و

 :)٢٠(أجرهتا وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، ما يلي
ــة  •  ــة   ، الــيت تتســم بانعــدام احلــو  األســرة املعطل ار واالتصــال مــع البنــات وقوالــب التربي

الصارمة واجلامدة، اليت تقوي وتعمق التحيز للذكور، حتصر املـرأة األفريقيـة البريوويـة              
 .يف األدوار التقليدية مبا ينتقص من هويتها واحترامها لنفسها

ي مـن   ، حيصر املرأة األفريقية البريووية يف الكفاح اليوم       الفقر بوصفه عامال لالستبعاد    • 
أجل البقاء دون أن يتيح هلا آفاقا أوسع، ويقوي اعتمادها املايل علـى الـذكر، ويـؤدي                 
إىل استبعادها الدائم من سوق العمل وال يترك جماال إال إلدماجها اهلامشـي يف أنشـطة                
ــيم     ــول إىل جمـــاالت التعلـ ــا مـــن الوصـ ــد، ومينعهـ ــة العائـ ــة أو املنخفضـ العمـــل التقليديـ

 . تعزز فرص تطورها الشخصي واندماجها يف اجملتمعوالتدريب والتأهيل اليت
، ال يقــدران وخيفيــان املســامهات الطائفــة األفريقيــة  التعلــيم واملدرســة غــري املتســاحمة  • 

ويقضي عدم تسـامح املعلمـني واملدرسـة علـى          . البريووية ويقويان الشمولية والعنصرية   
تعلـيم احلـايل التـرابط الـدميقراطي        وال يعزز ال  . التعددية االجتماعية والثقافية ويتجاهلها   

 .وال يرتبط باحتياجات التنمية الوطنية وحفز االندماج يف اجملتمع
التمييــز والعنصــرية والعنصــرية الداخليــة تقــوي االســتبعاد وعــدم املســاواة املوجــودين،   • 

وتعـزز  . “للعـرق ولـون البشـرية     ”وحتدد أدوار وإمكانيات املشـاركة يف اجملتمـع وفقـا           
ألفــريقيني الـبريوويني رجــاال ونسـاء، وترســخ القوالـب الســلبية الـيت تنطــوي     إخضـاع ا 

 .على مساس هبويتهم وكرامتهم
 

__________ 
العقبات اليت تضر : حالة املرأة األفريقية البريوورية”: دراسة استقصائية. سيانو ومنيوس روسيووابايا وهوزيه ال )٢٠( 

 .٢٠٠١. ليما. اعيةوزارة شؤون املرأة والتنمية االجتم. أو عرقلتها/أو احلد منها و/مبمارستها حقوقها و
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 التدابري املتخذة لصاحل املرأة األفريقية البريووية  
ــادرات    ٢-الم الم ــريو عــدة مب ــة ب ــل إنشــاء مكاتــب العمــل وتنظــيم احللقــات    ( تتخــذ دول مث

أو تعرقــل /مــن أجــل إزالــة العقبــات الــيت حتــد و) تأهيــلالتدريبيــة وغريهــا مــن آالت الــدعم وال
 .ممارسة نساء األقليات حلقوقهن

 : فيما يتعلق باملرأة األفروبريووية اختذت التدابري التالية٣-الم الم
ــة        •  ــرأة والتنميـ ــؤون املـ ــأته وزارة شـ ــذي أنشـ ــة، الـ ــرأة األفروبريوويـ ــل املـ ــب عمـ مكتـ

وتتمثــل مهــام . ٢٠٠٢يوليــه /ر متــوزاالجتماعيــة مبوجــب قــرار وزاري صــادر يف شــه 
. املكتب يف إعداد وثائق إدارية وجدول أعمال مربمج وإنشاء آلية متعـددة القطاعـات             

 . مؤسسة متثل اجملتمع املدين١٢ويضم املكتب 
كما يضـطلع بأعمـال للـدعوة، مثـل حلقـات وحمافـل عـن اسـتهالك السـود والقوالـب                      • 

 .ل اجلماهرييالنمطية العنصرية ورسالة وسائط االتصا
حالة املرأة األفروبريووية عرب التـاريخ يف اجملـاالت السياسـية     ”عجل بإجراء دراسة عن      • 

 .“واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
 

 السجينات  
 فيما يتعلق بالسـجينات تقـوم اإلدارة العامـة للنـهوض بـاملرأة التابعـة لـوزارة شـؤون                ٤-الم الم 

 : باألعمال التاليةاملرأة والتنمية االجتماعية
األعمـال الـيت   ”أجـري حـوار حـول    ) ٢٠٠١(“ يوم السـجناء والسـجينات    ”يف إطار    • 

، هبـدف نشـر خـربات       “تقوم هبا الدولة فيما يتعلق حبالة النساء يف املؤسسـات العقابيـة           
 مـــن مـــوظفي املؤسســـات العامـــة ١٨٠وحضـــر احلـــوار . العمـــل يف ســـجون النســـاء

ت النسـائية وممثلـي الكنيسـة الكاثوليكيـة وكـذلك عـدد             واخلاصة واجلامعات واملنظمـا   
 .من موظفي الفئة الفنية يف وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية

تصميم وإعداد دليلني منهجيني ومواد لعقد ثالث حلقات عمل مع مديري ونـزيالت              • 
 .هيوووانوكو وترو)  تشوريليوس–سانتامونيكا (ليما : ثالثة مراكز عقابية نسائية

دربت نساء ثالث مؤسسات عقابية علـى النـهج اجلنسـاين وحقـوق املـواطنني يف سـنة             • 
٢٠٠١. 
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درب االخصــائيون االجتمــاعيون يف ثـــالث مؤسســات عقابيــة نســـائية علــى النـــهج       • 
أكتـــوبر وتشـــرين /اجلنســـاين وحقـــوق اإلنســـان وجـــودة اخلـــدمات يف تشـــرين األول 

 .٢٠٠١نوفمرب /الثاين
اسـات استقصـائية عـن تقييمـات وتصـورات نفـذت يف ثالثـة مراكــز        نشـرت نتـائج در   • 

 ).٢٠٠١تروخيليو ووانوكو وليما، (عقابية 
 

 املرأة واإلعاقة  
اجمللس الـوطين إلدمـاج     ”قامت وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، عن طريق          ٥-الم الم 
 :، بعدة أعمال“املعوقني

 .املعوقات يف بلدناعقدت اجتماعات عمل دورية مع منظمات  • 
، الـذي شـاركت فيـه منظمـات ومجعيـات املعوقـات             “اللقاء األول للمعوقات  ”تنظيم   • 

 .يف مجيع أحناء بريو
عقد حلقة العمـل املتعلقـة مبعضـلة عمـل املعوقـات وفـرص إدمـاجهن يف سـوق العمـل                       • 

 .العادية
وقــات مــن خــالل إعــداد وتوزيــع رســائل إذاعيــة تتعلــق بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املع • 

 .“بال حدود”الربنامج اإلذاعي 
 

 تدابري إضافية  
 : املبادرات اليت قامت هبا هيئات حكومية أخرى٦-الم الم

اجمللـــــس الـــــوطين للســـــكان األصـــــليني واألمـــــازونيني   أنشـــــئ ٢٠٠٢يف ســـــنة  • 
، بوصفه هيئة تابعة لرئاسة جملس الـوزراء، وهـو يقـوم بعمـل مكثـف       واألفروبريوويني

 .احلفاظ على الثقافات التقليدية واملتأصلة يف بريومن أجل 
. TR-٢٠٠٣-٠٠١، املرســوم الثــاين رقــم  “ســجل الشــركات املشــجعة للمعــوقني ” • 

 يف املائـة مـن وظائفهـا للمعـوقني          ٣٠وهو يقرر مزايا ضريبية للشركات كـي ختصـص          
 يف  ٧٠إن  ووفقا للبيانـات الـيت يـديرها اجمللـس الـوطين إلدمـاج املعـوقني فـ                . واملعوقات

املائة من سكان بريو املعوقني من النساء، ولذا فإن القاعدة هي إحراز تقـدم مـوات يف         
 .عمالة املرأة
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االتفاق املوقع بني اجمللس الوطين إلدماج املعوقني واجلامعـة الوطنيـة للهندسـة لتـدريب                • 
علقـة  املعوقني واملعوقات على تصميم مشاريع لالستثمار االجتماعي وعلى مواضـيع مت          

 .بإدارة الشركات
 

 العامالت يف املنازل  
إعـادة النظـر يف     ” أجرت وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية استقصـاء بعنـوان            ٧-الم الم 

االقتـراح املعـدل والتقريـر      ” و   “القانون الساري بشأن احلقوق االقتصادية للمـرأة وتعديلـه        
 .“املتعلقني بالصكوك الدولية املتصلة هبذا املوضوع

، جيمـع معلومـات     )٢٠٠١سـنة    (“تشخيص ملعضلة العـامالت يف املنـازل      ”كما أعد    
ويقـدم اقتراحـات   . كمية ونوعية عن اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية لنـهج جنسـاين     

بقواعد ومبادئ توجيهية للسياسات الرامية إىل حتسني الظروف املعيشية للعـامالت يف املنـازل،    
إلضفاء الطابع الرمسي على العالقة بـني وزارة        . ريات ومؤشرات لقياس حالتهن   واقتراحات مبتغ 

 تشـرين   ١٣، ووقـع يف     مركز تدريب العـامالت يف املنـازل      شؤون املرأة والتنمية االجتماعية و    
 . ميثاق تعهد بتقدمي خدمات ودورات تدريبية من القطاع٢٠٠٣نوفمرب /الثاين
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 مواد االتفاقية: الفرع الثاين  
 

  تعريف التمييز ضد املرأة– ١املادة   
أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو       “ التمييـز ضـد املـرأة     ”ألغراض هذه االتفاقيـة يعـين مصـطلح          

تقييد يتم على أساس اجلنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى                       
ــات األساســية يف امليــ       ــوق اإلنســان واحلري ــرأة، حبق ادين السياســية أســاس تســاوي الرجــل وامل

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـدان آخـر، أو إبطـال االعتـراف للمـرأة                  
 ... .هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

 
 كام الدستورية والتشريعية واإلداريةألحا  

 الصـادر يف    ٢٧٢٧٠ن بينـها القـانون رقـم        صدرت يف بـريو تـدابري تشـريعية مهمـة، مـ            - ١
 :، الذي يعترب التمييز جرمية٢٠٠٠مايو / أيار٢٩

يعاقب الشخص الذي مييز ضد شخص آخر أو جمموعة من األشخاص علـى أسـاس           ” 
تـراوح بـني    تاختالفهم العنصري أو اإلثين أو الديين أو اجلنسي بتقدمي خدمات إىل اجملتمع ملـدة               

، مـع تشـديد     “ يوما ٧٠ و   ٢٠باحلرمان من العطالت ملدة تتراوح بني       ثالثني وسبعني يوما أو     
إذا كـان الفاعـل موظفـا عموميـا تكـون العقوبـة هـي تقـدمي                 ”: العقوبة إذا كان موظفا عموميا    

 يومـا أو فقـدان األهليـة ملـدة ثـالث سـنوات              ١٢٠ و   ٧٠خدمات إىل اجملتمع ملدة تتراوح بـني        
...“. 

 ١٧ الصــــادر يف ٢٦٧٧٢ يعــــدل القــــانون رقــــم وهــــذا احلكــــم القــــانوين املناســــب 
 .، الذي ال يشمل إعاقة الوصول إىل املراكز التعليمية بوصفه متييزا١٩٩٧أبريل /نيسان

 :وقد أصبح مقررا بوضوح يف الوقت احلاضر أن 
عرض العمل والوصول إىل التدريب التعليمي ال ميكن أن يتضمنا شروطا متثل متييـزا              ” 

وينص علـى   . بني الرجل واملرأة  “ للتكافؤ يف الفرص أو املساواة يف املعاملة      أو إبطاال أو تعديال     
أن وزارة العمــل ووزارة التعلــيم تتوليــان املســؤولية اإلداريــة عــن اإلشــراف علــى تطبيــق هــذه    

وقـد وضـعت وزارة العمـل جـزاءات وبـارامترات للممارسـات التمييزيـة يف                . القاعدة ومراقبتـه  
 .جمال العمل

 إىل املـوارد علـى قـدم املسـاواة     بالنـهوض بـاملرأة ووصـوهلا    م آخر فيما يتعلـق      أحرز تقد  - ٢
اخلطة الوطنية للتكافؤ يف الفرص بـني الرجـل واملـرأة،           ”وبشروط متساوية يتمثل يف     مع الرجل   
وقدمتـه يف الوقـت     . ، وهي اقتراح نتج عن توافق يف اآلراء مع اجملتمع املدين          “٢٠١٠-٢٠٠٣

60 04-30105 
 



 

CEDAW/C/PER/6  

ويف غضون ذلـك مـا زالـت    . رأة والتنمية االجتماعية إىل جملس الوزراء  احلاضر وزارة شؤون امل   
ــة للتكــافؤ يف الفــرص بــني الرجــل واملــرأة،     ، املعتمــدة ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠تســري اخلطــة الوطني

 .PROMUDEH-٢٠٠٠-٠٠١ مبوجب املرسوم السامي
 صــندوق –تــأثري السياســات احلكوميــة القطاعيــة يف حالــة املــرأة ”ســيتيح مشــروع  - ٣
 :ما يلي“ مم املتحدة للسكاناأل

ــة يف       )أ(  ــة للسياســات احلكومي ــة واحملتمل ــار الفعلي ــى تشــخيص لآلث احلصــول عل
توعيــة مــوظفي وموظفــات أربعــة قطاعــات ) ب. (التكــافؤ يف الفــرص واملســاواة بــني اجلنســني

حكومية إلدماج منظور املسـاواة بـني اجلنسـني يف عمليـات صـياغة وتنفيـذ وتقيـيم السياسـات                    
 .طط والربامج واملشاريع ويف ميزانياهتاواخل
قـانون  يناقش كونغرس اجلمهورية، يف إطار السياسة احلاديـة عشـرة لالتفـاق الـوطين،                - ٤

، الــذي يــنص علــى إنشــاء اجمللــس الــوطين للتكــافؤ يف التكــافؤ يف الفــرص بــني الرجــل واملــرأة
جيهــات وزارة وســوف يقــوم اجمللــس، حســب تو. الفــرص الــذي ســتمثل فيــه ســلطات الدولــة

شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، بالعمل علـى مسـتوى الدولـة واملسـتوى السياسـي مـن أجـل                   
التنفيــذ التــام للقواعــد غــري التمييزيــة، ولرصــد وتقيــيم اخلطــة الوطنيــة للتكــافؤ يف الفــرص بــني    

ان وقــد شــاركت وزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة يف مناقشــات اللجــ. الرجــل واملــرأة
 .التشريعية للكونغرس هبدف إدماج النهج اجلنساين بوضوح

 ٢٠٠٠ديســـمرب / كـــانون األول٢٩ الصـــادر يف ٢٧٣٨٧القـــانون رقـــم يعـــدل  - ٥
ــي لالنتخابـــات   ــانون األساسـ ــم (القـ ــانون رقـ ــا  ٢٦٨٥٩القـ ــرة نظامـ  الـــذي ينشـــئ ألول مـ

 ٣٠ زيـدت إىل     ) يف املائة من الترشيحات للنساء باعتبـار ذلـك حـدا أدىن            ٢٥نسبة  : للحصص
 ألول مـــرة علـــى تكـــوين قـــوائم املرشـــحني لعضـــوية  “حصـــة جنســـانية”وطبقـــت . يف املائـــة

 .٢٠٠٠الكونغرس يف االنتخابات العامة لسنة 
 ٧، الصـــادر يف ٢٧٦٨٠ مبقتضـــى القـــانون رقـــم الدســـتور السياســـي لـــبريوعـــدل  - ٦

ــارس /آذار ــد ا    ٢٠٠٢مـ ــنس يف القواعـ ــب اجلـ ــل حسـ ــة للتمثيـ ــة خاصـ ــة ، إلدراج حصـ ملتعلقـ
 .باالنتخابات اإلقليمية والبلدية

الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                - ٧
، هو عالمـة مهمـة علـى      )٢٠٠١ (٢٧٤٢٩ املعتمدة مبوجب القرار التشريعي رقم       ضد املرأة، 

 احلماية على املسـتوى الـوطين       طريق القضاء على التمييز ضد املرأة، ألن البالغات اليت ال تلقى          
 .ستقدم إىل هيئة فوق وطنية للمراقبة
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نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، املعتمـد بـالقرار التشـريعي               يرسي   - ٨
، املفهوم اجلنسـاين ويشـمل االغتصـاب والـرق والبغـاء القسـري واإلباحيـة              ٢٧٥٢٧رقم  

 . أثناء اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةالقسرية وأي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي
 

  التدابري التشريعية املناهضة للتمييز– ٢املادة   
تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وتوافـق علـى أن تنتـهج،             

بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيقـا لـذلك،               
 :ا يليتتعهد بالقيام مب

إقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل وضـمان             )ج( 
احلماية الفعالـة للمـرأة، عـن طريـق احملـاكم الوطنيـة ذات االختصـاص واملؤسسـات العامـة               

 .األخرى، من أي عمل متييزي
 .“سنة مكافحة العنف األسري” ٢٠٠٠مسيت سنة  - ٩

، لتحديـد خصـائص   ا للمراقبـة الوبائيـة للعنـف األسـري     نظامصممت وزارة الصحة     - ١٠
وأشــكال العنــف يف الصــحة املتكاملــة لألشــخاص املتــأثرين بــه، وهــم بصــورة رئيســية النســاء    

 .واألطفال واملراهقون
املرسـوم السـامي     مبوجـب    الربنامج الوطين ملكافحة العنف األسري واجلنسي     أنشئ   - ١١

، بوصـــفه جهـــازا ٢٠٠١أبريـــل /ســـان ني٢٥ املـــؤرخ PRONUDEH-٢٠٠١-٠٠٨رقـــم 
اليت يطلـق عليهـا اآلن اسـم وزارة         (مستقال تابعا لديوان وزارة النهوض باملرأة والتنمية البشرية         

واهلدف من هذا الربنامج هـو رعايـة املتضـررين مـن العنـف       ). شؤون املرأة والتنمية االجتماعية   
 .األسري واجلنسي ومحايتهم وإنشاء آليات لدعمهم

 على املستوى الوطين، وتقدم هـذه اخلـدمات         “مركزا إلغاثة املرأة  ” ٣٨ربنامج  يتبع ال  
وتضـطلع مراكـز إغاثـة      . املتخصصة واجملانية الرعاية يف اجملاالت القانونية والنفسية واالجتماعية       

ــة    ــا مــن جمــال التوعي ــة انطالق ــرأة بأنشــطة وقائي ــة هــذا إىل   . امل ــدابري اإلجيابي ــامج الت ويســعى برن
وســوف تبــدأ هــذا العــام جتربــة رائــدة .  القضــاء علــى العنــف يف العالقــات األســريةاإلســهام يف

ــهم لوجــود العنــف األســري واجلنســي يف       ــة املــواطنني لســري العمــل يف اخلــدمات ومراقبت ملراقب
 .اجملتمعات احمللية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة للفتــرة       اعتمــدت  - ١٢
ــاممبوجـــب  ــوم السـ ــاق  PROMUDEH-٢٠٠١-٠١٧ي رقـــم املرسـ ــة نطـ ــذه اخلطـ ، وهلـ

ــوق        ــة حق ــة حبماي ــات الدولي ــدرج يف إطــار االلتزام ــددا القطاعــات، وهــي تن ومنظــور متع
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وهي صك عملي يشمل السياسات احلكومية      . اإلنسان اليت أخذهتا دولة بريو على عاتقها      
 :اليت تتضمن أهدافها االستراتيجية ما يلي

ريات يف األمناط االجتماعيـة الثقافيـة مبظاهرهـا وجماالهتـا           إجراء تغي العمل على    )أ( 
 .املختلفة اليت تسكت على العنف ضد املرأة أو تبيحه أو تزيده سوءا على سوء

إنشـــاء آليـــات وصـــكوك وإجـــراءات للوقايـــة واحلمايـــة والرعايـــة واإلنعـــاش   )ب( 
ئق الواقــع الثقــايف والتعـويض املناســب والفعــال للنســاء ضــحايا العنــف مــع مراعــاة خمتلــف حقــا 

 .واجلغرايف للبلد
إنشاء نظام لتقدمي معلومات أكيـدة وحديثـة وذات نوعيـة جيـدة عـن أسـباب                 )ج( 

 .ونتائج ومدى تواتر العنف ضد املرأة
تقدمي الرعاية التفضيلية للنساء الالئـي يف وضـع ضـعيف بصـفة خاصـة، سـواء              )د( 

ــارهن أو      ــاعي االقتصــادي أو أعم ــرا لوضــعهن االجتم ــهن أو   نظ ــي أو إعاقت وضــعهن األخالق
 .وضعهن باعتبارهن مهاجرات أو مشردات

الصـادر يف   القـانون األساسـي للحكومـات اإلقليميـة،         ،  ٢٧٨٦٧ينص القانون رقـم      - ١٣
ــاين ١٨ ــوفمرب / تشــرين الث ــة صــياغة سياســات     ٢٠٠٢ن ــى أن مــن مهــام احلكومــات احمللي ، عل

املهــام ”: ٦٠املــادة ( واألســري واجلنســي وتنظــيم األعمــال الراميــة إىل منــع العنــف السياســي  
ــرص     ــافؤ يف الف ــة والتك ــة االجتماعي ــة بالتنمي ــا    ) “املتعلق ــا واإلشــراف عليه ــذها وتعزيزه وتنفي

 .ورصدها
دور الـذي أنشـأ     ،  ٢٧٦٣٧القـانون رقـم      صـدر    ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١٦يف   - ١٤

-٠٠٣رسـوم الثـاين رقـم        ويـنظم امل   .االستضافة املؤقتة للضحايا االغتصاب اجلنسي القصـر      
٢٠٠٣-MIMDES    وهكذا نفـذت خدمـة     . ، هذا القانون  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤، الصادر يف

وتسهم هـذه الـدور يف محايتـهم نظـرا ألن           . إليواء األطفال واملراهقني ضحايا االعتداء اجلنسي     
 .االغتصاب واالعتداء اجلنسي ميثالن انتهاكا حلقوق اإلنسان

القـانون رقـم    (قانون منع وقمـع التحـرش اجلنسـي          نشر   ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٧يف   - ١٥
ووفقـا  . هبدف منـع وقمـع التحـرش اجلنسـي الناشـئ يف عالقـات السـلطة أو التبعيـة                  ) ٢٧٩٤٢

هلذا القانون يتمثل التحرش اجلنسي النمطي أو االبتزاز اجلنسي يف تصرف جسـدي أو شـفوي                
ه شخص واحد أو أكثـر يسـتغلون        أو مرفوض ذي طبيعة جنسية يقوم ب      /متكرر غري مرغوب و   

ــز آخــر ضــد شــخص آخــر أو أشــخاص آخــرين          ــة أو أي وضــع متمي مركــز ســلطة أو أقدمي
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ــربون أهنــا متــس كرامتــهم وكــذلك حقــوقهم األساســية      . يرفضــون هــذه التصــرفات ألهنــم يعت
 .MIMDES-٢٠٠٣-٠١٠واعتمدت الئحته التنفيذية مبوجب املرسوم السامي رقم 

ــرار مكتــب ال  - ١٦ ــم   ينشــئ ق ــة رق ــام لألم ــؤرخ NP-FN-٢٠٢-١٨٢١نائــب الع  ٢٠، امل
ــوبر /تشــرين األول الســجل اخلــاص للبالغــات  ، يف مكتــب النائــب العــام لألمــة،  ٢٠٠٢أكت

املتعلقة باغتصاب الطلبة أو الطالبات أو التحرش اجلنسي هبم يف املراكـز التعليميـة التابعـة                
 .لوزارة التعليم

، قانون ٢٦٢٦٠لوحيد الصادر للقانون رقم  النص ا٢٧٩٨٢عدل القانون رقم  - ١٧
 مــزيال بــذلك التوفيــق أمــام النائــب العــام للمقاطعــة يف حــاالت احلمايــة مــن العنــف األســري،

. العنف األسـري، ألهنـا تنطـوي علـى مسـاس حبقـوق اإلنسـان، الـيت ليسـت موضـوعا للتوفيـق                      
ليــة اخلارجـة عــن   ملغيـا بــذلك هـذه اآل   قــانون التوفيـق ٢٧٣٩٨عـدل القــانون رقـم   وباملثـل  

 .نطاق احملكمة فيما يتعلق حباالت العنف األسري
يتضمن مشروع إصالح الدستور تدابري خاصة من التـدابري         . الدستور السياسي لبريو   - ١٨

 .اإلجيابية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
 

  آليات النهوض باملرأة– ٣املادة   
ســيما امليــادين السياســية واالجتماعيــة  تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال   

واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها                 
الكــاملني، وذلــك لتضــمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى  

 .أساس املساواة مع الرجل
نهوض باملرأة ينبغي أن يسـتند إىل التخطـيط والتنفيـذ املـتعلقني      أن الدولة بريوتفترض   - ١٩

باألعمــال اإلمنائيــة القصــرية واملتوســطة والطويلــة األجــل، الراميــة إىل تلبيــة احتياجاهتــا اخلاصــة   
 :وقد وضعت يف هذا السياق اخلطط التالية. وتنوعها
يوليه / متوز  املعتمدة يف  ،٢٠٠٧-٢٠٠٢اخلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة،        
وهذه وثيقة عملية تركز علـى السياسـات احلكوميـة الراميـة إىل منـع ومعاجلـة العنـف                   . ٢٠٠١

ويتوىل تنفيذها الربنامج الوطين ملكافحة العنف األسـري واجلنسـي          . ضد املرأة مبظاهره املتعددة   
ــةالتــابع لــوزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة، الــذي ينســق مــع ســائر القطاعــات ا     . ملعني

عـدم تسـامح علـى      ”ويتمثل هدفه يف القضاء علـى العنـف اجلنسـاين والعمـل علـى إجيـاد ثقافـة                   
 .فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة“ اإلطالق
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، املعتمـــدة مبوجـــب ٢٠١٠-٢٠٠٢خطـــة العمـــل الوطنيـــة للطفولـــة واملراهقـــة،  
 الظـروف   وتتمثل أهدافه العامـة يف هتيئـة      . PROMUDEH-٢٠٠٢-٠٠٣املرسوم السامي رقم    

املواتيـــة للتنميـــة البشـــرية واملســـتدامة لألطفـــال واملـــراهقني واملراهقـــات طـــوال دورة حيـــاهتم، 
ــدنا   ــة يف بلـ ــر والفاقـ ــة الفقـ ــهام يف مكافحـ ــراهقني  . واإلسـ ــال واملـ ــدريب األطفـ ــتهدف تـ وتسـ

واملراهقات على ممارسة احلقوق السياسية يف جمتمع دميقراطي يعزز ثقافة احلقوق، وهـي وثيقـة               
ريــة لألعمــال والــربامج واالســتراتيجيات الــيت ينبغــي أن تتبعهــا وتنفــذها خمتلــف القطاعــات إطا

ومؤسسات الدولة واجملتمع املدين، إلعمال حقوق اإلنسان لألطفال واملراهقني واملراهقـات يف            
 :وتتضمن اجلوانب البارزة املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة ما يلي. بريو

 .العنف املمارس ضد األطفال واملراهقني واملراهقاتالقضاء على االهتمام ب )أ( 
 .التشجيع على تعليم الفتيات واملراهقات يف املناطق الريفية )ب( 
برامج الوقاية من احلمـل املبكـر واجلهـود الراميـة إىل القضـاء علـى االسـتغالل                   )ج( 

 .اجلنسي لألطفال، الذي يضر بصورة رئيسية بالفتيات واملراهقات
ــار الســن،     ــة لكب ــوز ،٢٠٠٦-٢٠٠٢اخلطــة الوطني ــدة يف مت ــه / املعتم  ٢٠٠٢يولي

وهي تتضمن تدابري خاصـة مـن       . PROMUDEH-٢٠٠٢-٠٠٥مبوجب املرسوم السامي رقم     
أجــل املســنات تراعــي ظــروفهن واحتياجــاهتن اجلنســانية يف إطــار اقتــراح للشــيخوخة املتســمة    

البدنيـة والنفسـية لكبـار السـن، وتعزيـز التضـامن            حتسني الرفاهية   : وتتمثل أهدافها يف  . بالصحة
زيــادة مســتويات : مــع هــذه الفئــة االجتماعيــة انطالقــا مــن تدريبــها وإدماجهــا يف جمــال العمــل 

 .مشاركتها االجتماعية والسياسية، ورفع مستواها التعليمي والثقايف، ومنح األولوية للنساء
 املعتمـدة مبوجـب     ،٢٠٠٧-٢٠٠٣خطة التكافؤ يف الفـرص لألشـخاص املعـوقني           

وهــي تتضــمن تــدابري خاصــة مــن أجــل      . MIMDES-٢٠٠٣-٠٠٩املرســوم الســامي رقــم   
. وهــي متعــددة القطاعــات ومتصــلة بشــبكات القطــاعني العــام واخلــاص   . املعــوقني واملعوقــات

ويتمثـل هـدفها العـام يف حتسـني نوعيـة حيـاة           . وشاركت يف صياغتها جمموعـات مـن املعوقـات        
ن طريـق الوقايـة والرعايـة التفضـيلية واختـاذ تـدابري للتمييـز اإلجيـايب وتقويـة                   السكان املعـوقني عـ    

وتوسيع اخلـدمات املوجـودة، األمـر الـذي ييسـر وصـوهلم إليهـا، مـع حتسـني نوعيتـها وتوسـيع                       
 .نطاق تغطيتها

 اليت أضفت وزارة شؤون املرأة والتنمية       ،٢٠٠٢-١٩٩٨اخلطة الوطنية للسكان،     
رمسي عليها باعتبارها موجهة السياسة الوطنية للسـكان، وهـي تـنص علـى           االجتماعية الطابع ال  

 .أن هذه الوزارة مكلفة بتعزيز السياسات وتنسيقها وإدارهتا واإلشراف عليها وتقييمها
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 اخلطـة الوطنيـة للسـكان     وتتوىل وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية مهمة صياغة          
 : ما يلي اليت تتضمن أهدافها٢٠١٠-٢٠٠٣للفترة 

 .إقامة عالقات مناسبة بني السكان وتنمية البلد )أ( 
 .ضمان حرية اختاذ القرار والوعي فيما يتعلق بعدد األبناء )ب( 
خفــض معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال نتيجــة لإلصــابة بــاألمراض ورفــع    )ج( 

 .مستوى املعيشة
نميـة اإلقليميـة    حتسني التوزيـع اخلـاص للسـكان علـى األراضـي، مـن ناحيـة الت                )د( 

 .واألمن الوطين
وهذه اخلطـة شـأهنا كشـأن خطـة الفتـرة السـابقة، تـرتبط مباشـرة بالقضـاء علـى مجيـع                  

 .أشكال التمييز ضد املرأة، وتستند إىل املبادئ األساسية التالية
ــة     ” •  ــة إىل أقصــى درجــة ممكن ــة والعقلي ــع بالصــحة البدني . لكــل شــخص احلــق يف التمت

تـدابري الالزمـة لضـمان الوصـول العـام واملتكامـل إىل خـدمات               وسوف تتخذ الدولـة ال    
ــة الصــحية، مبــا يف ذلــك خــدمات الصــحة اجلنســية والتناســلية، حيــث ســتقدم       الرعاي

 .براجمها للرعاية أكرب خدمات ممكنة دون أي نوع من القسر
ــت احلاضــر         ” •  ــريو يف الوق ــع ب ــزان جمتم ــر ميي ــن األس ــتلفني م ــوعني خم يســلم بوجــود ن

 فيه ويف حلياة األسرة مسؤوليات والتزامات وحقوق أفرادها حسب القواعـد            وحيددان
وتقويـة األسـرة يف   . الثقافية وخطوط القرابة وخصائص أفرادها، وفقا للجـنس والسـن       

هذا الصدد متثل إحدى سياسات الدولة، انطالقا من القاعدة اليت تعترف بـأن األسـرة               
 .“هي الوحدة األساسية للمجتمع

التكـافؤ يف الفـرص واملسـاواة بـني اجلنسـني، وتعتـرف             خلطـة الوطنيـة للسـكان       تعزز ا ” • 
حبقوق املرأة، بوصفها غـري قابلـة للتصـرف وجـزءا ال يتجـزأ وال ينفصـل عـن احلقـوق                     

وجيـري حاليـا تنقـيح      . “العاملية لإلنسان، وهذه تعترب عناصر رئيسـية يف عمليـة التنميـة           
 .لى املستوى الوطينهذه الوثيقة لطرحها للتشاور فيما بعد ع

 :كما أنشئت وشغلت اللجان أو مكاتب العمل التالية 
املكتــب املؤسســي للمــرأة األصــلية املنشــأ يف وزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة   • 

 .القتراح سياسات من منظور املساواة بني اجلنسني بشأن النساء اإلثنيات املستبعدات
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ــة النســاء يف   جلنــة متعــددة القطاعــات للنــهوض  •  ــاملرأة الريفيــة ترمــي إىل تعزيــز مواطن  ب
 .املناطق الريفية انطالقا من مشاريع معينة

 
  التدابري اإلجيابية املؤقتة– ٤املادة   

ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل   - ١ 
تفاقيــة، ولكنــه جيــب أن ال باملســاواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة متييــزا كمــا حتــدد هــذه اال

يستتبع بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة؛ كما جيب وقف 
 .العمل هبذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تسـتهدف محايـة األمومـة، مبـا                - ٢ 
 .لك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيايف ذ
أنشـئت، يف  : إنشاء هيئة على أعلى مستوى ذات واليـة خاصـة فيمـا يتعلـق بـاملرأة           - ٢٠

، وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعيـة،       ٢٠٠٢يوليه  /إطار إصالح وحتديث الدولة، يف متوز     
وتتمثــل واليــة . ١٩٩٦ة البشــرية، املنشــأة يف ســنة الــيت خلفــت وزارة النــهوض بــاملرأة والتنميــ

هذه الوزارة يف وضع السياسات املتعلقـة مبوضـوع املـرأة والتنميـة واعتمادهـا واإلشـراف علـى                   
يف الفــرص، وذلــك بصــورة رئيســية للنســاء  تنفيــذها، وتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني والتكــافؤ  

 .وكبار السن واألطفال واملراهقني وغريهم من الفئات االجتماعية املستبعدة أو املميز ضدها
 وتواصـل حاليـا أعماهلـا       ١٩٩٧ أنشـئت يف سـنة       :جلنة املرأة يف كونغرس اجلمهوريـة      - ٢١

ة والقضـاء علـى مجيـع أشـكال         الرامية إىل وضع وتقييم مشاريع تشريعية متعلقة بالنهوض بـاملرأ         
 .التمييز اليت تؤثر يف حتديث إمكانياهتا وقدراهتا البشرية

ــز ضــد الشــرطيات   ءإنشــا - ٢٢ ــة للقضــاء علــى التميي ــة حبقــوق   : هيئ ــة معني  أنشــئت جلن
-٢٠٠٢-٤٠٩ اإلنسان للشرطيات، يف إطار إصالح الشرطة، مبوجـب القـرار الـوزاري رقـم       

IN هتا يف تعزيـز التكـافؤ يف الفـرص    اوتتمثل إحدى والي. ٢٠٠٢ر يناي/ الصادر يف كانون الثاين
وإن إنشاءه يف هيئـة عاملـة ذات   . دون متييز، وهذا يرتبط مباشرة بإنشاء مكتب حمامي الشرطة       

 .أمهية أساسية مثل الشرطة الوطنية لبريو للقضاء على التمييز أمر يستحق اإلبراز
 أنشـئ   :يف مكتـب احملـامي العـام للشـعب        مكتب احملامي املساعد عن حقـوق املـرأة          - ٢٣

ــب يف تشــرين األول   ــذا املكت ــوبر /ه ــب احملــامي املتخصــص لكــن يف    ١٩٩٦أكت  بوصــفه مكت
 رفعت مرتبته وأصبح حاليا مكتب احملـامي املسـاعد، أي أنـه أصـبح هيئـة                 ٢٠٠١أبريل  /نيسان

الرقابيـة  هـداف الظهـر     األوهـو مـا زال يسـعى إىل حتقيـق نفـس             . متخصصة متثل جهازا أساسيا   
 .الشعب، ويعىن على وجه التحديد بقضايا انتهاك حقوق اإلنسان للمرأةملكتب حمامي 
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توجـد عـدة هيئـات لتحقيـق التنسـيق          : اهليئات املشتركة بني القطاعات واملؤسسـات      - ٢٤
 :والتوافق من أجل تعزيز حقوق املرأة

وم بأعمـال املتابعـة لتنفيـذ       يقـ : املكتب الثالثي ملتابعة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية       • 
 .خطة عمل القاهرة

 يراقـب امتثـال أحكـام القـانون         :املكتب الوطين ملكافحـة العنـف األسـري واجلنسـي          • 
 .املتعلق بالعنف األسري

ــة     •  ــة البريووي ــاملرأة األفريقي ــين ب ــب العمــل املع يضــع تشخيصــات واقتراحــات   : مكت
 .وويةبقواعد وسياسات للنهوض باملرأة األفريقية البري

يضطلع بوصـفه هيئـة     : اللجنة الوطنية للشعوب األندية واألمازونية واألفروبريووية      • 
تابعة لرئاسة جملس الوزراء، بعمـل مكثـف مـن أجـل احلفـاظ علـى الثقافـات التقليديـة                    

 .واملتأصلة يف بريو، وحتسني نوعية معيشة أفراد هذه الطوائف اإلثنية
 .مكتب احلوار للمرأة • 
 اإلجـازة السـابقة للـوالدة والتاليـة هلـا     القانون الذي ينص على التمتع باحلق يف     عدل   - ٢٥

 ٢٠ الصــادر يف ٢٧٤٠٢القــانون رقــم  مبوجــب ) ٢٦٦٤٤القــانون رقــم  (للمــرأة احلامــل  
وهو ينص على أنه إذا حدثت الـوالدة بعـد موعـدها احملتمـل تعتـرب                . ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين 

 .عمل وُيدفع عنها أجر باعتبارها كذلكأيام التأخر عجزا مؤقتا عن ال
متديـد اإلجـازة التاليـة للـوالدة يف          صدر قانون    ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣يف   - ٢٦

 أي أن .٢٧٦٠٦القــانون رقــم   مبوجــب ) يومــا إضــافيا٣٠ملــدة (حــاالت تعــدد املواليــد  
يـة ومعاجلـة    اإلجازة قد مددت للمرأة اليت تلـد أكثـر مـن طفلـني وحتتـاج بسـبب ذلـك إىل رعا                    

 .متخصصة
 علـى اعتبـار     ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٠ الصادر يف    ٢٧٤٠٣القانون رقم   ينص   - ٢٧

، تعتـرب عمـال   ٢٧٢٤٠، اليت يشري إليها القانون رقم       املسموح هبا لألم يوميا لإلرضاع    الساعة  
. ةأثر قـانوين، مبـا يف ذلـك احلصـول علـى األجـر ذي الصـل                بكل ما يترتب على ذلك من       فعليا  

 .ويرمي هذا التدبري إىل القضاء على التمييز يف األجر والعمل بسبب األمومة
 مـــدة التصـــريح ٢٧٥٩١وحـــد القـــانون رقـــم  ٢٠٠١ديســـمرب /يف كـــانون األول - ٢٨

 ويرمـي   ).ساعة يوميـا  (اليومي لإلرضاع املمنوح للمرأة العاملة يف القطاعني العام واخلاص          
كمـا  .  الظروف بني األمهات العامالت من أجل أمومة وافية        هذا التدابري إىل حتقيق املساواة يف     
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وكــان احلكــم . منحــت العــامالت احلــق يف ســاعة اإلرضــاع هــذه حــىت يبلــغ عمــر الطفــل ســنة
 .السابق مينح هذا التصريح إىل أن يبلغ الطفل سن ستة أشهر

يف  على منح األولويـة      ٢٧٤٠٨القانون رقم    نص   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٤يف   - ٢٩
كمـا أشـري إىل أنـه جيـب         . لحوامـل واألطفـال وكبـار السـن واملعـوقني         لكن رعايـة اجلمهـور      اأم

على اخلدمات واملرافق العامة احلكومية واخلاصة تنفيذ تدابري لتسهيل استعمال هـؤالء السـكان              
 .أو وصوهلم إليها بشكل كاف/للهياكل األساسية و

 كــانون ٢٥، الصــادر يف ٢٧٤٠٩م القــانون رقــأذن كــونغرس اجلمهوريــة مبوجــب  - ٣٠
 يوما عاديـا للعامـل الـذي يقـدم      ٣٠، وذلك ملدة    بإجازة من العمل للتبين   ،  ٢٠٠١يناير  /الثاين

طلبا للتبين، اعتبارا من اليوم التايل لصدور القرار اإلداري باالنضمام إىل األسرة وتوقيـع وثيقـة                
ويعتــرب رفــض . ملــرأة اإلجــازةوإذا كــان مقــدما طلــب التــبين زوجــني تأخــذ ا  . اســتالم الطفــل

 .تصاحب العمل منح اإلجازة ذات الصلة بال مسوغ عمال عدائيا مساويا للرف
، الــذي يتضــمن ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين٨، الصــادر يف ٢٧٩١١القــانون رقــم  - ٣١

ه تدابري إدارية استثنائية للمعلمني واملوظفني اإلداريني يف جرائم انتـهاك احلريـة اجلنسـية والئحتـ               
ينشـــئ ســـجل ، الــذي  ED-٢٠٠٣-٠٠٥ التنفيذيــة املعتمـــدة مبوجــب املرســـوم الثــاين رقـــم   

 ويشـري إىل إمكانيـة العـزل مـن املنصـب يف حالـة اإلدانـة               املعلمني واملوظفني اإلداريني املعاقبني   
 إن أديـن    وأثناء التحقيق يف الشـكوى ميكـن فصـل املتـهم مـن وظيفتـه              . مع التنفيذ أو االعتراف   

 .إداريا
، الصـادر يف    ٢٧٨٦٧القانون رقـم    ينص القانون األساسي حلكومات األقاليم، وهو        - ٣٢
، يف  مهام حكومـات األقـاليم     منه على أنه من      ٦٠، يف املادة    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨

تنســيق تنفيــذ احلكومــات احملليــة للسياســات  ”: جمــال التنميــة االجتماعيــة والتكــافؤ يف الفــرص 
االجتماعية ومكافحة الفقر، مع التركيـز علـى نوعيـة          امج احلكومية للتنمية    القطاعية وتنفيذ الرب  

 .“اخلدمات والتكافؤ يف الفرص مع املساواة بني اجلنسني وتقوية االقتصاد اإلقليمي
 والئحتـه   ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٨، الصـادر يف     ٢٧٩١١ينشئ القانون رقم     - ٣٣

فربايــر / شــباط١٤، الصــادر يف ED-2003-005ين رقــم التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب املرســوم الثــا
الذي ينص على العزل من املنصـب يف      سجل املعلمني واملوظفني اإلداريني املعاقبني،      ،  ٢٠٠٣

 يف حالـة    ويف أثنـاء التحقيـق ميكـن الفصـل مـن الوظيفـة            . حالة اإلدانة مـع التنفيـذ أو االعتـراف        
 .اإلدانة اإلدارية أو اجلنائية
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ــ - ٣٤ ــرار الــ ــمالقــ ــادر يف SA/DM-٢٠٠٢-٤٥٥ وزاري رقــ أغســــطس / آب٥ الصــ
ــة   عقواعــد وإجــراءات منــ ”، الــذي يعتمــد  ٢٠٠١  ومعاجلــة العنــف األســري وســوء معامل
 .“األطفال

، الصادر يف MP-FN-٢٠٠٢-١٨٢١ قرار مكتب النائب العام لألمة رقم   ينشئ   - ٣٥
 اخلـاص للبالغـات    السـجل يف مكتب النائـب العـام لألمـة         : ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠

 . يف املراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليماملتعلقة باغتصاب التالميذ والتحرش اجلنسي هبم
أمثرت القاعدة املوجودة على املستوى البلـدي واملتعلقـة باملسـاواة بـني الرجـل واملـرأة،         - ٣٦

 الصـدد علـى إنشـاء    ووفق على مستوى بلدية مقاطعة ليما ويف جلسة جمللـس احملـافظني يف هـذا           
كمــا رحبــت هبــذه التــدابري  . جلنــة املــرأة والتنميــة التابعــة ملشــروع املســاواة بــني الرجــل واملــرأة  

 .بلديات أخرى مثل بلدية مريافلورس وخيسس ماريا يف ليما
 ٢٤ الصــادر يف ١٤مرســوم العمــدة رقــم  يــاو، مبوجــب لأعطــت بلديــة مقاطعــة ك  

مـدهتا ثالثـة    إجازة أبـوة    العمال احلق يف احلصول على       النساء العامالت و   ،٢٠٠٠يوليه  /متوز
وهذا التدبري احمللي ال يعزز متتع اآلباء، املهمشـني         . أيام عمل بأجر اعتبارا من يوم والدة الطفل       

 التعزيز ال سيما يف حمافل العمل، باألبوة فحسـب بـل        والذين قلما ما يلقون   يف كثري من احليان     
ت داخــل األســرة، وينــدرج يف جمــال املســؤولية املشــتركة يف  يســهم أيضــا يف توزيــع املســؤوليا 

 .األسرة
 :وعلى مستوى املقاطعات أيضا اختذت مبادرات طبق فيها النهج اجلنساين 

 ):٢٠٠٢ – ١١ – ٢٦(،  MPI-٢٠٠٢-٢٩ اتفاق اجمللس البلدي إليلو رقـم      - ٣٧
و، فينظــر يف حمافــل يقــرر النظــر يف الشــمول اجلنســاين يف خطــة التكيــف اإلقليمــي ملقاطعــة إيلــ  

 .خاصة للنساء واألطفال وكبار السن إخل
ــو رقــم     - ٣٨ ــس بلديــة إيل ــاق جمل : )٢٠٠٢ – ١٢ – ٢٣ (،MPI-٢٠٠٢-٣٢ اتف

ــو،        ــة إيل ــى وضــع سياســات ترمــي إىل مكافحــة ومعاجلــة العنــف األســري يف مقاطع يــنص عل
 .٢٠٠٣وإدراجها يف اخلطة التنفيذية وامليزانية البلدية لسنة 

 يـنص علـى     ):٢٠٠٢ – ١٢ – ١٩ (MPI-2002-33ق جملس بلدية إيلو رقـم       اتفا - ٣٩
 لتنظـــيم دورة تدريبيـــة علـــى أســـاس املســـاواة بـــني ٢٠٠٣ختصـــيص اعتمـــاد يف ميزانيـــة ســـنة 

 .اجلنسني
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-٢- ٢٥ (MDM-A, MORROPON-2003-001رقـم  موروبون بلدية جملس  اأمر - ٤٠
ناوب يف منظمات األحياء االجتماعيـة      ملناصب اإلدارية بالت  اينص على شغل النساء     : )٢٠٠٣

 . يف املائة٤٠ و ٣٠والثقافية وغريها بنسبة تتراوح بني 
 يقضـي   ):٢٠٠٣-٣-٣١ (MDM-2003-001اتفاق جملـس بلديـة موروبـون رقـم           - ٤١

لبلديـة  ل يف اخلطـة التنفيذيـة    تـدرج  بوضع سياسات ترمي إىل مكافحة ومعاجلة العنـف األسـري         
 .٢٠٠٣لسنة وميزانيتها 

 
  القوالب النمطية االجتماعية والثقافية والتمييز– ٥املادة   

 :طراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يليألتتخذ الدول ا 
 :تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة )أ( 

ــذ عــام  : القطــاع التعليمــي  - ٤٢ رى العمــل علــى إدمــاج هنــج املســاواة بــني    جيــ ٢٠٠٢من
سني واملساواة يف احلقوق والتكافؤ يف الفـرص باعتبارهـا مضـامني عامـة يف مقـررات مجيـع                   اجلن

، وهـو قـانون السياسـة       ٢٧٤٤١القـانون رقـم     وصـدر يف هـذا الصـدد        . املستويات التعليمية 
مـايو  / أيـار  ٩، الذي وافق عليه الكـونغرس يف        ٢٠٠٢ لسنة   التعليمية يف جمال حقوق اإلنسان    

وهي ترسي قواعد تعمـيم هنـج       . نية لنشر حقوق اإلنسان وتدريسها     اخلطة الوط  وضع و ٢٠٠٢
 .حقوق اإلنسان يف خطط املستويات التعليمية املختلفة

تعمل وزارة التعليم أيضا على شن محالت لنشر ثقافة العيش على أساس املساواة بـني                - ٤٣
 اجتماعيــة اجلنســني، وتعزيــز ونشــر التعلــيم املخــتلط بوصــفه منوذجــا منشــودا مــن أجــل حيــاة   

 .يسودها الوئام واملساواة بني اجلنسني
ــز       - ٤٤ ــرام وتعزي ــة التســامح واالحت ــز نشــر ثقاف ــدابري ترمــي إىل تعزي ــيم ت ينفــذ قطــاع التعل

ــوظفني          ــة واملعلمــني وامل ــن الطلب ــة م ــة املؤلف ــات التعليمي ــف اجملتمع ــرص يف خمتل ــافؤ يف الف التك
 :اإلداريني وآباء وأمهات الطلبة

 .ت لتأييد حقوق املرأةأيام ومحال )أ( 
 .أيام للوقاية من احلمل املبكر )ب( 
 .محالت للحمل الصحي )ج( 
محالت للوقاية من األمراض اليت تنتقل عن طريـق االتصـال اجلنسـي وفـريوس                )د( 

 ).اإليدز(نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 
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 .العالقات اجلنسيةاملراهقني محالت تدريبية على تأخري بدء  )هـ( 
 .االحتفال باليوم العاملي للمرأة )و( 
ــع        )ز(  ــوق اإلنســان للمــرأة، م ــز حق ــة وتعزي ــق بضــرورة محاي ــه املتعل ــام للتوجي أي

 .التركيز على مبدأ عدم التمييز
ــة الوطنيـــة   - ٤٥  لـــوزارة شـــؤون املـــرأة والتنميـــة    ةللرفاهيـــة األســـرية التابعـــ  املؤسسـ

 الرامية إىل تعزيز ممارسات التسـامح والتضـامن بـني الرجـل             ا ضمن جهوده  ت قام :االجتماعية
 بتنظيم حلقات عمل اجتماعيـة تدريبيـة ومحـالت إعالميـة للوصـول إىل               ٢٠٠٢واملرأة يف سنة    
 :املؤشرات التالية

 .ني أبا منجبا وأما منجبة مدربني يف جمال حقوق الطفل واملراهق١ ٣١٧ • 
 .ساواة بني اجلنسني محلة يف مجيع أحناء البلد عن امل١٧ • 
ــوق       ١ ١٠٠ •  ــة حبق ــات العمــل املعني ــن الرجــال والنســاء الراشــدين يف حلق  مشــترك م

 .اإلنسان للمرأة
 احتــرام الــذات والقــدرات نميــة طفــل ومراهــق اشــتركوا يف حلقــات عمــل لت ٤ ٤٠٠ • 

 .االجتماعية
ليات باملســاواة يف املســؤو” شــخص راشــد يف حلقــات العمــل املعنيــة ١ ٤٠٠اشــترك  • 

 .“رةداخل األس
 . مسرية توعية مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة٣٦ • 
 يف منــاطق الفقــر املــدقع ترمــي إىل تعزيــز العالقــات األســرية  ة محلــة لتعزيــز األســر٢٨ • 

 ١٢ ٩٠٠السليمة والوقاية من العنف األسـري ونشـر حقـوق اإلنسـان، اشـترك فيهـا                 
 .شخص

 الــذي ،“العالقــات الوظيفيــة يف األســر املعرضــة خلطــر اجتمــاعي تقويــة ”مشــروع  • 
يرمي إىل تدريب رواد لإلسـهام فيمـا بعـد يف الوقايـة مـن العنـف األسـري واستئصـاله                     

 .من املناطق املختلفة
 يركـز   :فاسي التابع لوزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة         الربنامج الوطين فافا   - ٤٦

 متـت رعايـة مـا جمموعـه     ٢٠٠٢ويف سنة . ة للقوالب النمطية اجلنسانيةعلى تنشيط التنمية احلر   
لقوا الرعايـة يف    وتفاسي    سنوات حضروا برنامج فافا    ٣ طفال بني سن ستة أشهر و        ٣٦ ٣٨١
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بيئة للتلمذة الصناعية لألطفال دون متييز مع مراعاة أمهية تدريب الشخصية والقـيم يف الطفولـة    
 .املبكرة
وزارة شؤون املرأة   لالتابع  وتنميتها  ستيطان مناطق الطوارئ    ادة اإل إعبرنامج دعم    - ٤٧

 وضـع مشـاريع اجتماعيـة تتـيح إدمـاج املواضـيع الـيت تسـهم يف إصـالح                    :والتنمية االجتماعية 
األشكال املعينة اليت تاثرت فيها املرأة بالعنف السياسي وتعـزز القضـاء علـى التحيـزات العمليـة           

 :وهذه املشاريع هي.  تفوق أحد اجلنسني يف املناطق املتأثرةالقائمة على فكرة دونية أو
: مشروع التنمية االجتماعيـة للمـراهقني والشـباب املنضـمني إىل عصـابات خطـرة               

يتضمن أنشطة ترمي إىل جعل الشباب من أنصار تنميتهم الشخصـية واالجتماعيـة واسـتقالهلم         
 .وتضامنهم دون أي نوع من التمييز

 أنشطة تعـزز السـلوك النشـط الـذي          : الرفاهية األسرية واجملتمعية   إعادة بناء مشروع   
ميكن من التغلب على اآلثار النفسية للخربات املؤملة لسنوات العنف السياسي، وحتسـني نوعيـة       

، ولــذا تعــزز أســاليب املعيشــة الصــحية، يف ســيناريو مــن التــوازن  املضــارينمعيشــة األشــخاص 
 .ة بني األشخاص واجملموعات واجملتمع على حد سواءوالرضا التام الذي حيتفظ فيه بعالق

 أنشـــطة ترمـــي إىل إعـــادة بنـــاء النســـيج  :مشـــروع إعـــادة بنـــاء املؤسســـات احملليـــة  
ــات التنســيق بــني منظمــات الســكان املتضــررين مــن العنــف        ــة هيئ االجتمــاعي وإنشــاء وتقوي

ــة وجمتمعــات الســكان األصــليني  (السياســي  ــة،  واملؤسســات اخل) اجملتمعــات الريفي اصــة والعام
 .وتدريب الرواد الدميقراطيني والرائدات الدميقراطيات

مشـروع دعـم االتصـال      ” نسـق تنفيـذ      ٢٠٠٢خالل عام   : وزارة النقل واالتصاالت   - ٤٨
، الذي يستهدف دعم نشر الربامج التعليمية والثقافية، والقضاء على عزلـة السـكان   “اجملتمعي  
 :ا للسكان األصليني ومركزا سكانيا كما توافر جمتمع٦٦٩واستفاد من ذلك . الريفيني

 . جهازا لالستقبال التلفزيوين عن طريق الساتل واإلرسال التلفزيوين الضعيف٦١٨ 
 . جهازا لالستقبال التلفزيوين عن طريق الساتل٥١ 

 شــاركت وزارة النقــل واالتصــاالت، الــيت عينتــها دولــة بــريو، عــن   ١٩٩٢منــذ عــام  - ٤٩
 التـابع لالحتـاد     “فريق العامل املعين باملسائل اجلنسانية يف جمال االتصـاالت        ال”طريق ممثل، يف    

ويتمثل هدف الفريق يف تيسري وتنسيق وتنفيذ جمموعة من األنشـطة ترمـي    . الدويل لالتصاالت 
إىل ضمان وصول فوائـد االتصـاالت وجمتمـع املعلومـات اجلديـد إىل مجيـع الرجـال والنسـاء يف             

 .ساس من املساواة والعدلالبلدان النامية على أ
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الفريـــق العامـــل املعـــين باملســـائل اجلنســـانية يف جمـــال ”اشـــتركت بـــريو يف اجتمـــاع  - ٥٠
فريـق  الوتوصـل  . ٢٠٠٢يونيـه  / حزيـران ١٤ إىل ١٢، الذي عقد يف جنيـف مـن         “االتصاالت

 :مل املذكور إىل نتائج خمتلفة، من بينها ما يلياالع
ظـور اجلنسـاين يف سياسـات االتصـاالت، واعتمـاد خطـة       نشر العمل املتعلق بإدماج املن     • 

 .وفقا لالحتياجات اخلاصة لكل بلد
وضــع قاعـــدة بيانـــات عـــن أفضـــل املمارســـات السياســـية، وأن يطلـــب مـــن اهليئـــات   • 

 .التنظيمية اختيار مركز تنسيق يف جمال االتصاالت
 .إدماج النهج اجلنساين يف جمال التدريب البشري • 
 . مع مجيع القطاعات املعنيةإقامة تآزرات • 
 .مجع اإلحصاءات لتقدمي تقرير سنوي عن إدماج النهج اجلنساين يف السياسات • 
ــع        •  ــات واالتصــاالت مجي ــات املعلوم ــى أن يشــمل توســيع نطــاق تكنولوجي العمــل عل

ومراعاة هلذه النتائج عقد قطـاع النقـل واالتصـاالت اجتماعـا مـع          . الفئات االجتماعية 
عنية هبدف تناول هذا املوضوع مـن زاويـة احلصـول علـى التكنولوجيـات               القطاعات امل 
 .واملضامني

ينفذ هذا اجلهاز العام الالمركزي التابع لـوزارة       : الربنامج الوطين للمساعدة الغذائية    - ٥١
شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة يف البلـد منـذ عـدة سـنوات أنشـطة لالحتفـال بـاليوم الـدويل                       

حترام املرأة ودورها يف اجملتمع يف الثقافة الوطنيـة، ونشـر النـهج اجلنسـاين وتعزيـز                 للمرأة لنشر ا  
التكــافؤ يف الفــرص بــني الرجــل واملــرأة، والعمــل علــى إزالــة التحيــزات واملمارســات املتحيــزة    

 .للرجل، وال سيما حيث توجد مشاركة نشطة من جانب السكان املنظمني
، عن طريق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسـان، بتنظـيم    قامت وزارة العدل  : وزارة العدل  - ٥٢

وخـالل عـام    . حلقات تدريبيـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان ومكافحـة العنـف األسـري واجلنسـي                 
ــة    ٢٠٠٢ ــاعيني والطلبـ ــرواد االجتمـ ــلطات والـ ــا السـ ــاركت فيهـ  عقـــدت ثـــالث حلقـــات شـ

 واروتشـريي شـور و  توالسكان بوجه عام يف سكواين وكوسكو وأريكويبا وسان ماتيو دي وان          
 :وجتدر اإلشارة إىل األحداث التالية. ودستاكو
) جلان برنامج كـوب لـنب واملـأكوالت الشـعبية        (لقاء املنظمات االجتماعية األساسية    

معـارف عـن حقـوق اإلنسـان واحتـرام الـذات والقيـادة              وغـرس    ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ١٣يف  
 .والنهج اجلنساين
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 التـوتر التـايل للصـدمة لـدى ضـحايا           :يـة حقـوق اإلنسـان والصـحة العقل      ”حلقة عن    
دعــم إعــادة التــوطني، هبــدف تقــدمي املســاعدة ، نظمــت للعــاملني يف برنــامج “العنــف اإلرهــايب

 ١ ٠٤٠ اوشـارك فيهـ   . ١٩٩٠-١٩٨٠النفسية املناسبة لضحايا العنـف الـذي شـهدته الفتـرة            
 ). امرأة٦٠٠من بينهم (شخصا 

ــاين   •  ــرة مــن كــانون الث ــاير إىل/يف الفت ــولين ــوطين   عقــد ٢٠٠٣ســبتمرب / أيل اجمللــس ال
حلقوق اإلنسان مخس حلقات للتدريب على موضـوع حقـوق اإلنسـان ومكافحـة              

وروعيــت أولويــة يف عــدد املشــتركني مــن الرجــال      . العنــف األســري واجلنســي  
 .والنساء

منـاط  أل لتعـديل ا   اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان التابع لـوزارة العـدل        انعكس تدخل    - ٥٣
 :فية يف نشر مادة تثقيفية مثلالثقا

 تضـمنت   .“الوثائق األساسية يف جمال حقوق اإلنسان يف منظومة أمريكـا الالتينيـة           ” • 
 وبروتوكوالتـه  هصكوك دولية مهمة مثل اإلعالن األمريكي حلقـوق اإلنسـان وواجباتـ     

مـة  اإلضافية واتفاقية البلدان األمريكية ملنع وقمع واستئصـال العنـف ضـد املـرأة واألنظ          
ومتـت  . الداخلية للجنة وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ضمن أمور أخـرى     

الطباعة األوىل للمادة الببليوغرافية بفضل دعم مقدم من الصـندوق املشـترك بـني بـريو                
 .ومتت طباعة ثانية مبوارد القطاع. وفرنسا

كا للنظـام   صـ السـتة عشـر    صـيغة حمدثـة تتضـمن        “الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   ” 
 .١٩٩٨يوليه /العاملي حلماية حقوق اإلنسان املعتمدة حىت متوز

 كراسة حمررة باألسبانية والكتشـوا تلخـص مفهـوم وأمهيـة            “ما هي حقوق اإلنسان؟   ” • 
. حقوق اإلنسان، ومن يتعني عليه احترامها وإىل من يلجأ اإلنسـان يف حالـة انتـهاكها               

 .طبعة شعبية
ــم املتحــدة   الصــكوك الدوليــ ”جمموعــة  •  ــدول  منظمــة –ة حلقــوق اإلنســان، األم ال

 العهــود واالتفاقيــات الدوليــة الــيت انضــمت إليهــا بــريو يف النظــام العــاملي  :“األمريكيــة
وهـذا اإلصـدار غـري املـنقح يتضـمن      . ونظام البلدان األمريكية حلمايـة حقـوق اإلنسـان      

 الـدول األمريكيــة،  أهـم الصــكوك القانونيـة الســارية يف نطـاق األمــم املتحـدة ومنظمــة    
. وجيدر بنا اإلشارة إىل أن من أحدثها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة              

وقد صدرت الطبعة األوىل بفضل دعم مقـدم مـن صـندوق موازنـة األسـعار بـني بـريو               
 .وفرنسا
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تقرير جلنة العفو واحلق يف الرأفة وختفيـف العقوبـات يف قضـايا اإلرهـاب وخيانـة                  ” • 
ــوط ــم  (ن ال ــانون رق ــة الق ــه /معلومــات مســتكملة حــىت متــوز  . “)٢٧٢٣٤جلن يولي

 عن أعمال اللجنـة وتقيـيم طلبـات العفـو وختفيـف العقوبـة؛ وإحصـائيات                 ٢٠٠١
 .والقانون اجلنائي حلاالت الطوارئ

ــة رئاســ   ” •  ــى رأف ــة احلصــول عل ــة؟ يكيفي ــو أو ختفيــف العقوب ــع  .“ة أو عف  كراســة م
 الـيت يـتعني علـى املتـهم اسـتيفاؤها لالسـتفادة مـن               اتطلبـ معلومات عـن الشـروط واملت     

وهـي تتضـمن معلومـات عـن العفـو عـن            . الرأفة الرئاسـية أو العفـو أو ختفيـف العقوبـة          
 .املتهمني بارتكاب جرمية اإلرهاب

قطاعـات  ال، شـن محـالت إعالميـة يف         األمانة الفنية للمصاحلة التابعـة لـوزارة العـدل         - ٥٤
 بآليـة املصـاحلة خـارج       ماسا إىل جمموعات النسـاء، هبـدف اإلعـال        املوارد، موجهة أس  الشحيحة  

وقـد عقـدت   . احملكمة حىت تكون النساء قادرات على الدفاع عن حقـوقهن يف حالـة انتـهاكها    
 وحقـوق اإلنسـان واملصـاحلة واملنازعـات     توفيقمؤمترات عن مواضيع املصاحلة وثقافة السلم وال    

 . النساءاألسرية وكان االشتراك فيها قاصرا على
ــران   وزارة الزراعــة - ٥٥ ــع يف حزي ــدا، وق ــل مــن ســفارة هولن ــه /، بتموي ــد ٢٠٠٢يوني  عق

خدمات بني املعهد الـوطين للمـوارد الطبيعيـة ومركـز املنظمـات غـري احلكوميـة إلدمـاج النـهج                     
حتليــل للعالقــات املشــتركة بــني الرجــل واملــرأة فيمــا يتعلــق مــن ، انطالقــا ةاجلنســاين يف املؤسســ

وقد نظمت يف هذا الصدد سبع حلقات دراسـية عقـدت ثـالث             . تنمية املوارد الطبيعية  بأنشطة  
 شـخص ميثلـون اإلدارات التقنيـة    ٢٠٠ودرب مـا جمموعـه   . ا وكوسـكو ايو وبوك امنها يف بيور  

واإلدارية املختلفة، مبا يف ذلك الوحدات الالمركزيـة األساسـية التابعـة إلدارة الرقابـة احلراجيـة                 
نــاطق الطبيعيــة احملميــة واإلدارة التقنيــة التابعــة لوحــدة األحيــاء اخلطــرة ومشــروع والنباتــات وامل

 .الغاروبو
 

  قمع االجتار بالنساء واالستغالل اجلنسي– ٦املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي، ملكافحة مجيـع              

 .أةأشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املر
 

 التدابري التشريعية  
اتفاقيـة  الربوتوكولني االختياريني امللحقني ب    ووفق على    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٧يف   - ٥٦

عـات املسـلحة وبيـع األطفـال واسـتغالل          ا يف الرت  لافـ حقوق الطفل، املتعلقة باشـتراك األط     
السـامي رقـم    املرسـوم   مبوجـب   عليهمـا    ومت التصـديق     . البغاء ويف الصور اخلليعة    األطفال يف 
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078-2001-RE وهــو ميثــل تقــدما مهمــا يف . ٢٠٠١أكتــوبر / تشــرين األول٦، الصــادر يف
اجلهود اليت تبذهلا الدولة للقضاء على مجيع أشكال املعاملة التمييزية واملهينة املمارسة ضد          

 .األطفال واملراهقني واملراهقات
 ال سـيما    االجتار باألشـخاص،  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة     املوافقة والتصديق على     - ٥٧

القـــرار النســاء والطفـــال، املكمـــل التفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب احلـــدود الوطنيـــة، مبوجـــب  
 واملرسـوم السـامي     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٨، الصادر يف    ٢٧٥٢٧التشريعي رقم   

سـر  يي ويؤمـل يف إكمـال احللقـة التشـريعية، األمـر الـذي س              .، على التـوايل   RA-2001-078رقم  
 .القضاء على االجتار باألطفال واملراهقات وجتارة اجلنس واالستغالل اجلنسي

 التابعــة لــوزارة شــؤون املــرأة والتنميــة بالطفولــة واملراهقــةقــدمت اإلدارة العامــة املعنيــة  - ٥٨
ــة إىل جلنــة املــرأة ٢٠٠٣االجتماعيــة يف ســنة  بشــأن مشــروع قــانون  يف كــونغرس اجلمهوري
الذي يتضمن مجيع أشكال االجتار باألطفال واملراهقني والسـياحة اجلنسـية     االستغالل اجلنسي،   

ــائي        ــانون اجلنـ ــدة يف القـ ــيفات اجلديـ ــت والتوصـ ــى اإلنترنـ ــال علـ ــاحي لألطفـ ــوير اإلبـ والتصـ
 .وأعدت هذه اللجنة القاعدة ذات الصلة. والعقوبات ذات الصلة حسب صفة اجلاين

 
 تدابري احلماية وإعادة التأهيل  

ــ - ٥٩ ــنة أنشـ ــبكة  ٢٠٠٣ئت يف سـ ــال اآلن  ”شـ ــي لألطفـ ــتغالل اجلنسـ ــة االسـ  “مكافحـ
مبشـــاركة وزارة شـــؤون املـــرأة والتنميـــة االجتماعيـــة ممثلـــة بـــاإلدارة العامـــة املعنيـــة بالطفولـــة   

كما تضم هذه الشبكة مؤسسات مثل املنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل األطفـال                  . واملراهقة
لعمل الدولية وحلف انقذوا األطفـال، ضـمن منظمـات          مثل منظمة ا  ووكاالت التعاون الدويل    

 .أخرى
ملعهــد الرفاهيــة األســرية التــابع لــوزارة شــؤون املــرأة  دار ســانتا روزا للنســاء التــابع  - ٦٠

 مراهقـة مـن ضـحايا االسـتغالل اجلنسـي           ٤٧والتنمية االجتماعية حيث تقـدم الرعايـة إىل         
ملـــأوى واملشـــورة النفســـية   األغذيـــة واإلـــيهن  قـــدمت ٢٠٠٢وخـــالل عـــام  . والبغـــاء

واالجتماعيــة والــدعم املدرســي والتــدريب والتوظيــف ونظمــت حلقــات للتــدريب احلــريف 
 .والتأهيل

يف إطار األعمال الرامية إىل منع االستغالل اجلنسـي لألطفـال واملـراهقني حقـق معهـد                   - ٦١
 إعـادة إدمـاج     ٢٠٠٢ الرفاهية األسرية التابع لوزارة شؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة يف سـنة             

ــة يف الشــوارع يف أســرهن وجمتمعــاهتن  ٢ ٧٨٤ ــة ومراهقــة عامل ــة ، طفل ــة ١ ١٣١ ورعاي  طفل
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ــادة      ــوطين، وإف ــى الصــعيد ال ــة عل ــة يف دور خمتلف ــق   ٤ ٣٨٨ومراهق ــة عــن طري ــة ومراهق  طفل
 .برنامج تعزيز األسرة

عنــف  مالجــئ مؤقتــة لألطفــال واملــراهقني ضــحايا ال٢٧٦٣٧القــانون رقــم ينشــئ  - ٦٢
ــذين      اجلنســي ــراهقني املتضــررين مــن االغتصــاب اجلنســي وال ــال وامل ــة األطف  ويســهم يف محاي

حيتاجون إىل شبكة دعم أسري متكنهم من االبتعاد عن خطر تكرر االغتصـاب والتغلـب علـى                 
-2003-003ويــنص املرســوم الســامي رقــم    . اآلثــار النفســية الســلبية النامجــة عــن االغتصــاب     

MINDES ــة هــي املســؤولة عــن إنشــاء هــذه      علــى أن وزارة ــة االجتماعي شــؤون املــرأة والتنمي
وجيـري  . العقـارات الالزمـة   “ جلنـة إدارة األمـوال املسـتوىل عليهـا واملصـادرة          ”وتوفر  . املالجئ

“ املالجـئ املؤقتـة للنسـاء املغتصـبات       ”يف الوقت احلاضـر تشـغيل هـذه املالجـئ، بالتنسـيق مـع               
وجيـري حاليـا إعـداد      ).  ملجـأ  ٢٢(لعنـف األسـري واجلنسـي       التابع للربنامج الـوطين ملكافحـة ا      

 .الئحة املالجئ املؤقتة للنساء املغتصبات
 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة– ٧املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                    

املســاواة مــع الرجــل، حــق علــى قــدم كفــل للمــرأة، السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص ت
 .وحرية االنتخاباالقتراع 

املمـول مـن برنـامج األمـم     برنامج التسـجيل املؤقـت للهويـة،        اكتمل   ٢٠٠٠يف سنة    - ٦٣
املتحــدة اإلمنــائي واخلزانــة العامــة لدولــة بــريو، إلصــدار بطاقــات هويــة للرجــال والنســاء غــري     

ــاطق أعمــ    ــن من ــدين م ــفاملســجلني الواف ــد اســتمر املشــروع   . ال العن  ١٩٩٨( ســنوات ٣وق
ــة للنســاء و   ٣٠٠ ٧٩٦وأصــدر ) ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و ــة وطني ــة هوي ــة ٢٨٦ ٠١٦ بطاق  بطاق

احلصـول علـى بطاقـة      ) ومعظمهم من النساء  (وأتاح هذا الربنامج للسكان املستبعدين      . للرجال
 .سياسيةقوق الاحلاهلوية الوطنية اليت متكن من ممارسة 

ــورا     ٢٠٠٣ام خــالل عــ  - ٦٤ ــة ومركــز فل ــة االجتماعي ــرأة والتنمي   شــنت وزارة شــؤون امل
 امـــن جانـــب النســـاء الريفيـــات يف آريكويبـــاحلقـــوق السياســـية محلـــة ملمارســـة ”ترســـتان 

 الســلطات واجملتمــع بأمهيــة ممارســة النســاء الريفيــات م، هبــدف إعــال“وكاخاماركــا وبيــورا
 اليت تعيشها نسـبة كـبرية مـن النسـاء يف     وتعريف السكان حبالة احلرمان   السياسية  لحقوق  ل

 .املناطق الريفية بسبب االفتقار إىل بطاقة اهلوية الوطنية
 قـــام املكتـــب الـــوطين ٢٠٠٢مبناســـبة إجـــراء االنتخابـــات اإلقليميـــة والبلديـــة لســـنة   - ٦٥

للعمليــات االنتخابيــة، بالتنســيق مــع مخــس منظمــات غــري حكوميــة، بتنفيــذ مشــروع لتشــجيع  
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يفيــات ونســاء املنــاطق احلضــرية املهمشــة يف منطقــة العاصــمة علــى املشــاركة يف         النســاء الر
 امــرأة علــى اجلوانــب املتصــلة باآلليــة االنتخابيــة   ٣٧٠ ٢٧٢ودرب مــا جمموعــه . االنتخابــات

، ومت ممارسـة احلقـوق السياسـية    والتـدريب علـى      ،وأمهية التصويت علـى أسـاس مـن املعلومـات         
يف املناطق الريفية للتـدخل فيمـا   )  يف املائة٥(ط مئوية انقخفض التخلف عن االنتخاب خبمس   

ــة لســنة    ــات البلدي ــق باالنتخاب ــى   أكــرب  وهــو خفــض  - ١٩٩٨يتعل ــن اخلفــض املســجل عل م
 . وهكذا أرسيت أسس املشاركة التقدمية والفعالة للمرأة يف احلياة العامة–املستوى الوطين 

 
 املستوى احمللي  

ــزت يف البلـــديات مبـــاد   - ٦٦ ــاركة املـــرأة يف منظمـــات األحيـــاء    حفـ . رات لتشـــجيع مشـ
، ٢٠٠١مـارس   / آذار ٦يف   الصـادر    ،٢يـاو بـاألمر البلـدي رقـم         لاتبلدية مقاطعة   وخصصت  

وقـد  .  يف املائة للنساء يف عضوية جمالس األحياء واللجـان االنتخابيـة وجلـان األشـغال       ٣٠نسبة  
والنسـاء املؤمنـات باملسـاواة بـني      جاءت هذه املبادرة نتيجـة للعمـل الـذي قامـت بـه السـلطات                

اجلنسني ومتكني املرأة يف إطار اقتراح للمجتمعات احمللية ينـادي باملسـؤولية املشـتركة يف احليـاة                 
 .العامة
 رانـوس وفلـورا ترسـتان       نادت احلركات النسائية ومنظمات غري حكومية مثـل منـويال          - ٦٧

ائيال باسـتيدس ضـمن منظمـات أخـرى         وإنكافام والشبكة الوطنية للنهوض بـاملرأة ومركـز نيكـ         
بوجود املرأة يف جماالت السلطة الرمسية عـن طريـق بـرامج تـدريب وحفـز ودعـم العمـل الـذي                       

وقد وطدت هذه األعمال الصلة بني احلركات النسـائية واملنظمـات           . تقوم به عضوات اجملالس   
لتعـاون ميكـن مـن       قنوات ل  أنشئت  و. غري احلكومية والنساء الالئي وصلن إىل مناصب سياسية       

وهكــذا أســهمت منظمــات اجملتمــع املــدين يف . خالهلــا توصــيل احتياجــات نســاء اجملتمــع املــدين
 .الوفاء بااللتزامات الدولية والسياسية للدولة

 
 املشاركة السياسية  

، املعـدل   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩، الصادر يف    ٢٧٣٨٧حيدد القانون رقم     - ٦٨
و القانون األساسي لالنتخابـات، النسـبة املئويـة الـدنيا لعـدد النسـاء       ، وه ٢٦٨٥٩للقانون رقم   

وينبغـي  .  يف قوائم الترشيح لعضوية كونغرس اجلمهوريـة       مأو الرجال الذين ميكن إدراج أمسائه     
وقـد  .  يف املائة من الرجال أو النسـاء ٣٠ نسبة دنيا قدرها أن تضم القوائم بالنسبة إىل اجلنسني     

وهـو يطبـق   .  نتائج مهمـة ألنـه يسـهم يف تعزيـز التمثيـل السياسـي النسـائي       أدى هذا التدبري إىل   
وبالنسبة إىل الفتـرة    .  وسوف ينتهي العمل به عندما يتحقق التعادل يف القوائم         ،بصورة منتظمة 

 . يف املائة١٨ كانت نسبة النساء الالئي انتخنب لعضوية الكونغرس ٢٠٠٦-٢٠٠١
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 تقـدما كـبريا     رئيسـة جملـس الـوزراء     ب سـيدة لتكـون       مثل انتخا  السلطة التنفيذية يف   - ٦٩
 .ودليال واضحا على الدور النشط الذي تقوم به النساء يف جمال السياسة الوطنية

وتوجـد نائبـات يف اختصـاص       .  قاضية عليـا   مكتب النائب العام لألمة   تتوىل مسؤولية    - ٧٠
اط واألدوار النسـائية    كما توجد قاضيات يف حماكم شؤون األسرة، وهـذا يقـوي األمنـ            . األسرة

عادة للحماية والتوعية االجتماعية، ويسند إليها مهاما فنية متثل امتـدادا لـدور العنايـة والرعايـة                 
 .املوكل إليها يف جمال األسرة اخلاص

سياسـات  تنفيـذ ال   هي القطاع املسـؤول عـن        وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية     - ٧١
ملرأة على املشـاركة يف اختـاذ القـرارات، وحتديـد مسـارات عمـل           تشجيع ا الرامية إىل   نشطة  األو

كمـا  .  املعـدل  ٢٧٧٩٣ والقـانون رقـم      ٢٧٧٧٩وهي تستند إىل القانون رقم      . جملتمعاهتا املعينة 
توجــد إدارة عامــة للنــهوض بــاملرأة تضــطلع بــدور اهليئــة التوجيهيــة الفنيــة والسياســية للنــهوض  

 .باملرأة
ــدل  - ٧٢ ــبريوالدســتور السياســي  ع ــم   ل ــانون رق  ٧، الصــادر يف ٢٧٦٨٠ مبوجــب الق
، إلدراج قواعد بشـأن االنتخابـات اإلقليميـة، حتـدد حصـة خاصـة للتمثيـل                 ٢٠٠٢مارس  /آذار

. ٢٠٠٢نـوفمرب   /االنتخابات األوىل املنتظر عقدها يف تشـرين الثـاين        ستطبق يف   حسب اجلنس،   
 يف  ١٦ رؤسـاء يف املنطقـة و      يف املائـة مـن مناصـب ال        ١٢وقد مكن هذا مـن أن تشـغل نائبـات           

 . يف املائة من املقاعد يف اجملالس اإلقليمية٢٢,٣املائة من مناصب نواب الرؤساء و 
مشــروع قــانون  قــرارا لصــاحل جلنــة الدســتور التابعــة لكــونغرس اجلمهوريــة اختــذت  - ٧٣

  يف املائـة بوصـفها حـدا أدىن لعـدد الرجـال            ٣٠ الذي حيدد حصة قـدرها       األحزاب السياسية، 
ناصــب املأو النســاء املــدرجني يف قــوائم الترشــيح للمناصــب الــيت تشــغل باالنتخــاب الشــعيب و   

 .احلزبيف ة يقيادال
مكتـب تنسـيق    مـن   مقـدم    على دعـم     وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية    تعتمد   - ٧٤

وهـذه هيئـات الختـاذ القـرارات        . ، عـن طريـق املكتـب الـوطين للتعـاون الشـعيب            مكافحة الفقـر  
شارك فيها مؤسسات الدولة واحلكومات احمللية وهيئات خمتلفـة مـن اجملتمـع املـدين والكنـائس          ت

والتعاون الـدويل، هبـدف االتفـاق بتوافـق اآلراء علـى أكثـر األشـكال شـفافية وعدالـة وكفـاءة                      
املرسـوم   مبوجـب  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٨وقد أنشئ املكتب يف . ملكافحة الفقر يف بريو 

املرســوم الســامي يوليــه مــن نفــس الســنة صــدر / ويف متــوز.PROMUDEH-2001-01الســامي 
014-2001-PROMUDEHالذي يعدل ويكمل املرسوم السابق . 

 هـي هيئـات جديـدة إلدمـاج توقعـات املـرأة وأنشـطة               مكاتب تنسـيق مكافحـة الفقـر       - ٧٥
ــا ــارك وقـــد . دعوهتـ ــا ٢٢ ٥٣٨شـ ــانون الثـــاين ( شخصـ ــرة مـــن كـ ــان/يف الفتـ ــاير إىل كـ ون ينـ
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 يف املائــة منــهم نســاء ميــثلن منظمــات  ٦٠مســتفيدا بصــورة مباشــرة، ) ٢٠٠٢ديســمرب /األول
 مكتبـا   ١٦٥عامة ومنظمات غري حكوميـة ومنظمـات اجتماعيـة، وأسـهموا بنشـاط يف إنشـاء                 

 .٢٠٠٢على املستوى الوطين يف عام 
. يـــاءالبلـــديات مبـــادرات لتشـــجيع املـــرأة علـــى املشـــاركة يف منظمـــات األحاختـــذت  - ٧٦

، ٢٠٠١مـارس  / آذار٦، الصـادر يف  0002-00وأدجمت بلدية مقاطعة كاياو باألمر البلدي رقم    
شــاركة الرجــال أو النســاء يف جمــالس األحيــاء مل يف املائــة بوصــفها حــدا أدىن ٣٠حصــة قــدرها 

وأيدت عدة منظمات غري حكومية العمـل الـذي تقـوم بـه         . واللجان االنتخابية وجلان األشغال   
 .الس البلدية يف عدة مناطق يف بريوعضوات اجمل

وضع املكتب الوطين للتعاون الشعيب التابع لوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة،                - ٧٧
، اســتراتيجية للتــدخل، ٢٠٠٢عــن طريــق وحداتــه التشــغيلية اإلحــدى والــثالثني، خــالل عــام  

 تدخلــه يف املنــاطق الريفيــة تســتند أساســا إىل أعمــال ترمــي إىل تعزيــز عمليــات التوعيــة لتركيــز
ويف . واحلضــرية املهمشــة، حيــث أمكــن حتديــد مســتويات مرتفعــة مــن انتشــار الفقــر والعــوز    

 ركز التعاون الشعيب بصفة خاصة على وضع عمليـات مشـاركة ورقابـة              ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 شخصـا   ١٩١ ١٩٦ شخصـا بصـورة مباشـرة و         ٣١ ٨٦٦ومتـت إفـادة     . من جانب املـواطنني   

 مباشرة عن طريق حلقات مشاركة ورقابة من جانب املواطنني ومحالت لالتصـال             بصورة غري 
 .وصور مؤسسية واملواطنة التامة واحلياد السياسي ضمن أعمال أخرى

ــم   - ٧٨ ــانون رق ــنظم الق ــؤرخ ٢٧٧٣١ي ــارس / آذار١، امل ــة  ٢٠٠٢م ــه التنفيذي ، والئحت
ــم   ( ــل /ان نيســ١٢، الصــادر يف MIMDES-2003-006املرســوم الســامي رق  ،)٢٠٠٣أبري

مشاركة نوادي األمهات واملطاعم الشعبية املدارة ذاتيا يف إدارة برامج الدعم الغـذائي والرقابـة              
ومكن ذلـك مـن التعزيـز التنظيمـي هلـذه اهليئـات وحتسـني خـدماهتا، وأيضـا الرقابـة مـن                    . عليها

ئحــة التنفيذيــة تضــمن الالتو. جانــب املــواطنني علــى الــربامج احلكوميــة لتقــدمي الــدعم الغــذائي 
لقانون املطاعم الشعبية مشاركة املنظمات النسـائية يف الـربامج الغذائيـة احلكوميـة علـى خمتلـف          

كمـا أنشـئت آليـة لـإلدارة الوطنيـة املشـتركة للربنـامج              . املستويات البلدية واإلقليميـة والوطنيـة     
 .الوطين للمساعدة الغذائية

 الـدعم  مي، عـن طريـق برناجمهـا لتقـد    جتماعيـة وزارة شؤون املـرأة والتنميـة اال      تقوم   - ٧٩
 تنفيذ مشاريع اجتماعية ترمـي إىل معاجلـة آثـار          إلعادة التوطني يف مناطق الطوارئ وتنميتها،     

ــة، عــن طريــق       ــة جمتمعــاهتن احمللي ــيكن رائــدات لتنمي العنــف السياســي يف النســاء، إلعــدادهن ل
 رائـدة   ٥ ٦٢٥ودربـت   . ختـاذ القـرارات   املشاركة بنشاط يف اهليئـات العامـة واهليئـات املعنيـة با           

 أصبح موضوع املشاركة النسائية مـدرجا       ٢٠٠٣وابتداء من سنة    . على تنمية جمتمعاهتن احمللية   
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كمـا نفـذت أمنوطـات    . يف مشاريع إعادة بناء املؤسسـات الدميقراطيـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان      
مـال عامـة يف جمتمعـاهتن       ن يف اع  ويشـارك )  امـرأة  ٨ ٧٩٨(تدريبية لتـدريب الـرواد والرائـدات        

 .ويف اختاذ القرارات
 

  التمثيل الدويل– ٨املادة   
تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املســاواة مــع       

الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املســتوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال    
 .املنظمات الدولية

 انضـم إىل    ٢٠٠٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١يانات وزارة اخلارجية فإنه اعتبارا من       وفقا لب  - ٨١
 نسـاء؛ ويف    ٥ موظفـا حتـت االختبـار مـن بينـهم            ٢٥رتبـة سـكرتري ثالـث       بالسلك الدبلوماسي   

 موظفـا   ١٩،  ٢٠٠٢ امـرأة، ويف سـنة       ١٣ موظفا حتت االختبـار مـن بينـهم          ٢٥،  ٢٠٠١سنة  
 موظفا حتت االختبار من بينـهم سـت   ٢١، ٢٠٠٣ سنة  نساء، ويف٨حتت االختبار من بينهم   

 موظفـا دبلوماسـيا مـن       ٦١٠ويوجـد يف الوقـت احلاضـر        .  إىل هـذه الفئـة     مننساء أيضا، انضم  
 . امرأة١٢٣بينهم 
ــار  - ٨٢ ــهر أيـ ــايو /حـــىت شـ ــلك    ٢٠٠٣مـ ــتويات السـ ــاء يف خمتلـــف مسـ ــدد النسـ ــان عـ  كـ

، وكــان جممــوع عــدد الدبلوماســيات  يف املائــة مــن اجملمــوع١١ ســفرية ميــثلن ١٢الدبلوماســي 
ومـن بـني   ).  يف املرفقـات ١٠انظـر اجلـدول رقـم    ( يف املائة من املوظفني الدبلوماسيني     ٢٢ميثل  

 :سؤولية السفريات يف وزارة اخلارجية ما يلياخلاضعة ملأهم املناصب 
 .األمانة الفرعية لشؤون آسيا وحوض احمليط اهلادئ • 
 .القتصادية واملفاوضات االقتصادية الدوليةاألمانة الفرعية للشؤون ا • 
 .إدارة الشؤون السياسية واألمنية واملتعددة األطراف • 
 .املديرة الوطنية لشؤون السيادة واحلدود • 
 الســلك العــام وجهــاز دعــم اخلدمــة الــدائرة اإلداريــة بــوزارة اخلارجيــةميثــل أعضــاء  - ٨٣

 ١٣٨ مــن بينــهم ٢٩٥كــان عــدد العــاملني  ٢٠٠٣مــايو /ويف أيــار. الدبلوماســية للجمهوريــة
 ). يف املائة من جمموع عدد العاملني٤٦,٧أي (امرأة 
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 تدابري احلفز  
 قـــدرات وكفـــاءات موظفيهـــا ســـواء صـــقل علـــى تـــدريب ووزارة اخلارجيـــةتعمـــل  - ٨٤

وفيمــا . الدبلوماســيني والدبلوماســيات أو اإلداريــني واإلداريــات، دون أي متييــز بــني اجلنســني  
 يف مادتـه الوحيـدة، بـأن       RE-2003-002باملوظفني الدبلوماسيني يقضـي املرسـوم السـامي         يتعلق  

ــب منحــة          ــدم املســاواة يف طل ــى ق ــات الســلك الدبلوماســي احلــق عل ــوظفني وموظف ــع م جلمي
 .دراسية، وينص على التزام الوزارة بالنشر بصورة كافية عن عرض هذه املنحة

ي ألدائهـم املهـين دون تـدخل أي عوامـل     ويعتمد ترقـي املـوظفني علـى تقيـيم موضـوع          
 .متييزية من أي نوع

فيما يتعلق بسياسة املرتبات ال توجد يف الديوان أي اختالفات قائمة على اجلـنس، مبـا               - ٨٥
كما توجـد مسـاواة بـني اجلنسـني         . يف ذلك االختالفات القائمة على الوظائف التناسلية للمرأة       

وظـروف العمـل يف وزارة اخلارجيـة مناسـبة وتتسـم      . ةيف تقدمي اخلدمات االجتماعيـة والصـحي    
املشـاركة يف األعمـال     علـى   وال يوجد فصل يف الوظائف أو املهام، وتشـجع النسـاء            . باملساواة

 .لتمييز العنصري أو االجتماعي أو االقتصاديلوال توجد أي أشكال . املتخصصة
ة، الــيت أنشــئت يف ســنة  تعــزز الــوزارة عــن طريــق إدارة الشــؤون االجتماعيــة واخلاصــ   - ٨٦

 بوصفها مكتب شؤون املرأة، عالقات بلدنا مع منظومة األمم املتحدة ومنظمة الـدول              ١٩٨٨
ــة      ــرأة والطفـــل واجملـــاالت األخـــرى ذات األمهيـ ــدفاع عـــن حقـــوق املـ ــة بالـ ــة املتعلقـ األمريكيـ

 .االجتماعية
 

  جنسية املرأة– ٩املادة   
حلــق الرجــل يف اكتســاب جنســيتها أو متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــا مســاويا  

ال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو            ن  خـاص أ  بوجـه   وتضـمن   . االحتفاظ هبا أو تغيريهـا    
تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية 

 .أو أن تفرض عليها جنسية الزوج
 .“يا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلامتنح الدول األطراف املرأة حقا مساو” 

 منـه، علـى أنـه ال ميكـن فقـدان            ٥٣ و   ٥٢ينص الدستور السياسـي لـبريو، يف املـادتني           - ٨٧
ويضـمن القـانون رقـم      . اجلنسية البريووية إال يف حالة التخلي الصريح عنها أمام سلطة بريوويـة           

 . من االتفاقية٩ادة ، املقتضيات الواردة يف املقانون اجلنسية، وهو ٢٦٥٧٤
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ويوجد عدد عادي نسـبيا     . ملوضوع جنسية املرأة عالقة مباشرة بسجل النساء يف بريو         - ٨٨
مـــن النســـاء غـــري مســـجل، أي أنـــه لـــيس هلـــن بطاقـــات هويـــة ويف النهايـــة لـــيس هلـــن أمســـاء  

 الراميـة   ويف هذا الصدد مير احلـق يف اهلويـة بالتـدابري اإلجيابيـة            . جنسيات من الناحية الرمسية    وال
إىل تشــجيع وتيســري تســجيل النســاء، وال ســيما النســاء الالئــي يعــانني مــن الفقــر أو العــيش يف  

 .املناطق الريفية أو اإلعاقة
ــات   ” شــنت ٢٠٠٣يف ســنة  - ٨٩ ــة ممارســة النســاء الريفي الــيت ، “احلقــوق السياســية محل

 لتعزيـز حصـول النسـاء    نسقتها وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية ومركـز فلـورا ترسـتان،        
 .الريفيات يف مقاطعات بيورا وأريكويبا وكاخاماركا على بطاقة اهلوية الوطنية

ــات تنســيق        - ٩٠ ــة عملي ــة االجتماعي ــرأة والتنمي ــؤون امل ــة ووزارة ش ــدأت وزارة اخلارجي ب
سـبب احلـرب    بللتخطيط ألعمال لصاحل الفتيات واملراهقات والنسـاء الكولومبيـات املشـردات            

 .ية اليت يشهدها ذلك البلدالداخل
 

  تعليم املرأة– ١٠املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة لكـي            

وبوجـه خـاص لكـي تكفـل،        . تكفل للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم        
 على أساس تساوي املرأة والرجل

 
 الدراسيةالوصول إىل الربامج   

 لتعزيـز تعلـيم الفتيـات واملراهقـات الريفيـات، الصـادر يف              ٢٧٥٥٨القانون رقـم     - ٩١
ــاين ٢٢ ــوفمرب / تشــرين الث ــرأة،       ،٢٠٠١ن ــز ضــد امل ــى التميي ــة للقضــاء عل ــدة مهم ــو قاع  ه

 :ما يليوتتضمن أهدافه . ويستهدف حتقيق املساواة يف جمال التعليم
 املمارســات التمييزيــة ضــد الفتيــات لقضــاء علــىافــرض املســاواة يف املــدارس الريفيــة و • 

 .واملراهقات على أساس العرق وعدم إتقان اللغة الرمسية والسن املرتفعة
أن حتصل الفتيات واملراهقات على التلمذة الصـناعية يف الوقـت املناسـب قـرب عمليـة           • 

 .حتوالت البلوغ وأمهية وقيمة هذه التغريات يف تطور األنثى
 املعلمني الشخصية اليت تتسم بـاالحترام للفتيـات واملراهقـات يف بيئـة مـن            حتول معاملة  • 

 .املساواة بني مجيع الطلبة إىل ممارسة سائدة ويومية
يتضــمن القــانون حــوافز ماليــة مــن ميزانيــة الدولــة للمعلمــني الــذين حيثــون علــى تعلــيم   

 .الفتيات واملراهقات
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واملراهقـات الريفيـات، املشـار إليـه يف الفقـرة        حتقق إصدار قانون تعزيز تعلـيم الفتيـات          - ٩٢
الســابقة، بفضــل األعمــال الــيت قامــت هبــا شــبكة تعلــيم الفتــاة، وهــي جمموعــة مــن مؤسســات   
ــن املســاواة يف         ــار واف م ــدين، يف إط ــع امل ــدويل واجملتم ــاون ال ــام واخلــاص والتع القطــاعني الع

وقـد أنشـئت الشـبكة يف       . ملراهقاتملراهقني وا ااحلصول على التعليم الواحد النوعية لألطفال و      
 وزارة النـهوض بـاملرأة الـيت أصـبحت اآلن وزارة شـؤون املـرأة والتنميـة                  كانـت و. ١٩٩٨عام  

هذه الشبكة وتضمها كـذلك وزارة التعلـيم ووزارة الصـحة، ضـمن كيانـات         تضم  االجتماعية  
 .أخرى
 ٢٣ و ٢٢ومي يـ ليمـا يف  عقدت هذه الشـبكة، يف إطـار مـا تقـوم بـه مـن أعمـال، يف            - ٩٣

، الـذي اشـترك    “املؤمتر الوطين األول لتعليم الفتيات يف املناطق الريفيـة        ” ١٩٩٩يونيه  /حزيران
 ١٥ مــن ٢٣٥ مــن ليمــا و ١١٥ ممــثال للدولــة واجملتمــع املــدين والتعــاون الــدويل و   ٣٥٠فيــه 

 .مقاطعة يف بريو
 ٢٩ و ٢٨يف يــومي “ فيــة الثــاين لتعلــيم الفتيــات يف املنــاطق الرياملــؤمتر الــوطين”عقــد  - ٩٤
.  شخصـا مـن داخـل البلـد       ٢٣٤ شخصا من ليمـا و       ١٢٧، واشترك فيه    ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول

 :وبني األنشطة اليت قامت هبا الشبكة ميكننا أن نذكر
ــونغرس       ــات إىل كـ ــات الريفيـ ــات واملراهقـ ــيم الفتيـ ــز تعلـ ــانون تعزيـ ــدمي قـ ــداد وتقـ إعـ
 .اجلمهورية

 الوطنيـة املعنيـة بـالتعليم، وإعـداد مقترحـات منبثقـة مـن               املشاركة النشـطة يف املشـاورة      • 
 .املناقشات والتأمالت اليت جرت يف احملافل الوطنية

تشــخيص حالــة تعلــيم الفتــاة، واقتــراح برنــامج عمــل ودراســة عــن االتصــال وإدمــاج    • 
 .الفتيات الريفيات

اضيع املتصـلة   اإلصدار الدوري لنشرات تستهدف إعالم وتوعية عناصر خمتلفة عن املو          • 
 .بتعليم الفتاة الريفية وبعمل هذه الشبكة

شن محلة يف وسائط االتصال هبدف توعية السكان بأمهية التعلـيم اجليـد للفتـاة الريفيـة                • 
ومل يتحقــق األثــر املنشــود لكــن هــذه احلملــة بدايــة عمــل أوســع   . يف الوقــت املناســب

 .نطاقا
“ اء الـوطين املعـين بتعلـيم الفتـاة الريفيـة          اللقـ ” ُنظـم    ٢٠٠١مايو  / أيار ٤ و   ٣يف يومي    • 

 مقاطعــات يف بــريو، ١٠ فتــاة مــن ٥٥ شخصــا، مــن بينــهم  ١٦٨يف ليمــا، وحضــره 
 . رائدا للمجتمع املدين وممثلني للدولة٨٧ آبا و ٢٦ و
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ــرة    - ٩٥ ــة أن الفت ــت احلكوم ــي، ومنحــت    ٢٠٠٦-٢٠٠٢أعلن ــيم الريف  هــي مخســية التعل
وهـذا يعـين ختصـيص املـوارد والعمـل املشـترك       .  حنو ذلك القطاعاألولوية لتوجيه املوارد العامة  

وأدرجت املسـاواة   . بني وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التعليم         
بني اجلنسني والتعليم يف املناطق الريفية وكذلك مشـاركة الفتـاة الريفيـة يف العمليـات التعليميـة                 

 .جتماعية للدولةضمن أولويات السياسة اال
متثلت خطوة مهمة يف هتيئة الظروف الالزمة للتنفيذ التام لقانون تعزيـز تعلـيم الفتيـات               - ٩٦

اللجنــة املتعــددة القطاعــات لتعزيــز تعلــيم الفتيــات   ”واملراهقــات الريفيــات وفعاليتــه يف إنشــاء  
 إحـراز تقـدم     ، الذي يتيح  ED-2003-001، مبوجب املرسوم السامي رقم      “واملراهقات الريفيات 

 .يف تنفيذ القانون خبطة عمل حمددة، االنتقال وهكذا من الكلمات إىل األفعال
ــروع  - ٩٧ ــد مشـ ــبا”أعـ ــا كيتشاسـ ــات   . تونكونكوناتـ ــام الفتيـ ــيم أمـ ــواب التعلـ ــتح أبـ فـ

 بوصـفه ردا    ٢٠٠٣سـبتمرب   / إىل أيلـول   ١٩٩٩أكتـوبر   / يف الفترة من تشـرين األول      “الريفيات
ونطاق عمله هـو املنطقـة      . لتعليم اليت تواجهها آالف الفتيات يف بريو      على حالة االستبعاد من ا    

األندية اجلنوبية من بريو وقد قام بتدخل منسـق لعـدة كيانـات حكوميـة مـع مشـاركة جمتمعيـة                     
 .كبرية
ــدريب املســتمر للمدرســني    - ٩٨ ــوطين للت ــام ال ــت ٢٠٠٢، يف ســنة النظ  ٢٢ ٤٦١ ُدرب

زمالئهـن، وهـن سـيعززن التحـاق الفتيـات واملراهقـات            معلمة يف أمـاكن خمتلفـة مـن البلـد مـع             
 .بالربامج الدراسية

ختطـط وزارة الـدفاع لعمليـات قبـول أفـراد ترسـي             : إدماج النساء يف القوات املسـلحة      - ٩٩
وسـوف جتـرى عمليـة القبـول عـن طريـق مسـابقة ملـدارس                . معياري عدم التحيز وعدم التمييـز     

وتيســريا لعمليــة تكيــف النســاء امللتحقــات  . خلدمــةالتــدريب واالســتيعاب وفقــا الحتياجــات ا 
باملعاهد املسلحة وضعت تدابري ترمي إىل اإلدماج التام للنساء، مثال تدريبهن يف مجيـع قيـادات      

أو الوحــدات، وتكييــف املنشــآت حبيــث تناســب احتياجــات طالبــات       /مــدارس التــدريب و 
لتــدريب واالجتماعــات  وســوف تتقاســم هــؤالء النســوة نفــس قاعــات ا   . املــدارس العســكرية

ويتضمن املرسوم التشـريعي رقـم      . واملكاتب واألنشطة املشتركة مع زمالئهم باستثناء املساكن      
ــادة ٢١١٤٨ ــي    ٥٧ يف امل ــا يل ــى م ــنص عل ــا إذ ي ــدبريا إجيابي ــه ت ــود   ”:  من شــواغر مســتقلة جلن

ــة      األســلحة واخلــدمات والضــباط الــذكور واإلنــاث، ناشــئة عــن احتياجــات الكــوادر التنظيمي
، قانون الوضـع العسـكري، وعـدد        ٧٥٢ من املرسوم التشريعي رقم      ٦٥ إىل   ٥٥وتطبيق املواد   

 .“اجلنود املرشحني من اجلنسني لكل رتبة
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 تقوم وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، عن طريق برناجمها الـوطين فافـا فاسـي،              – ١٠٠
 :لبيانات التاليةبتيسري التحاق النساء بالربامج الدراسية، كما يتضح من ا

 ٦تشترك النساء الالئي لديهن استعداد لرعايـة األطفـال الـذين تتـرواح أعمـارهم بـني                   • 
ــا فاســي بوصــفهن أمهــات      ٣أشــهر و  ــوطين فاف ــامج ال ــة هبــم يف الربن  ســنوات والعناي

ــة لألطفــال     ــة املتكامل ويف . رعايــات، ويــنمني كفــاءاهتن مــن أجــل االضــطالع بالرعاي
 أمـا راعيـة حيصـلن علـى     ٤ ٥١١ اشتركت يف الربنـامج      ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول 

 منـهن يف حلقـات للتـدريب        ١ ١٥٣وتشـترك   . مشورة فنيـة مسـتمرة لتطـوير عملـهن        
 .على الرعاية املتكاملة لألطفال

 عضوة يف جلان اإلدارة وجمالس الرقابة علـى الربنـامج           ٨٣٠ دربت   ٢٠٠٢خالل عام    • 
ريبيـة لتقويـة قـدراهتن علـى ممارسـة دور إدارة            الوطين فافا فاسي، ونظمـت حلقـات تد       

 .خدمة الرعاية املتكاملة لألطفال والرقابة عليها
 مسـاعدة مربيـة يف حلقـات للتـدريب علـى تقنيـات إعـداد                ٩٣١ دربت   ٢٠٣يف سنة    • 

 .األغذية وتنظيم اخلدمة الغذائية املقدمة يف برنامج فافا فاسي
 

 إزالة القوالب النمطية من النصوص  
 إدمــاج منظــور التكــافؤ يف الفــرص بــني الرجــل واملــرأة يف هيكــل املقــررات األساســية  – ١٠١

وأدمــج املنظــور اجلنســاين . للتعلــيم االبتــدائي ويف تصــميم املقــررات األساســية للتعلــيم الثــانوي
ــة الكفــاءات املنصــوص عليهــا يف       ــراهقني لتنمي ــوفري التكــافؤ يف الفــرص لألطفــال وامل هبــدف ت

 .املقررات
ــة   ٢٠٠٢ يف ســـنة – ١٠٢ ــة املعنونـ ــة وتوزيـــع األمنوطـ ــيم إعـــداد وطباعـ  نســـقت وزارة التعلـ

 :، يف كراستني“فلنتعلم أن نعيش يف دميقراطية”
 .“فلننمي احترام الذات” )١(
 .“فلنعزز املساواة بني اجلنسني” )٢(

 :٢٠٠٢شجع على إعداد ونشر الدراسات االستقصائية التالية يف سنة  
 .“ت منع العنف ضد املرأة مبستوياته وجوانبه املختلفةاستراتيجيا” )١( 
 .“االستراتيجيات التعليمية لتأخري بدء العالقات اجلنسية بني املراهقني” )٢( 
 .“االستراتيجيات الوقائية لتاليف إساءة استعمال العقاقري” )٣( 
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 .“منع احلمل بني املراهقني” )٤( 
عايري املساواة بني اجلنسـني والتكـافؤ يف الفـرص           صممت املواد التعليمية على أساس م      – ١٠٣

ــد     ــايف يف البل ــدد الثق ــوع والتع ــرأة والتن ــني الرجــل وامل ــيم   . ب ــدة للتعل ــررات اجلدي ووزعــت املق
ــانوي ذات النـــهج اجلنســـاين يف   ــزا تعليميـــا٣ ٥٦٥االبتـــدائي والثـ  ٢٠٠٠ويف عـــامي .  مركـ

ذلك العـــاملون يف املعاهـــد  درب املعلمـــون علـــى التعلـــيم ذي النـــهج اجلنســـاين وكـــ٢٠٠١ و
 .التعليمية واملعاهد العليا لتدريب املعلمني

 
 ٢٠ التدابري املتخذة لتعزيز تكافؤ الفرص بـني الرجـل واملـرأة يف              –تقرير وزارة التعليم      

 ٢٠٠٢يونيه /حزيران
 ختصـيص الثالثـة أشـهر األوىل مـن          –“ خطـة تـدريب املعلمـني     ” وضع قطاع التعلـيم      – ١٠٤

لــة املضــامني املتحيـزة جنســيا مــن التعلــيم وغـرس قــيم التعلــيم املشــتركة يف مجيــع   كـل ســنة إلزا 
 ١٧ ٠٠٠ من املعلمـني و      ٣٠ ٠٠٠ حلقة درب فيها     ٣٤٣ نظمت   ٢٠٠٠ويف سنة   . املراحل

يف القطـاعني العـام   ( معهـدا تعليميـا ومعهـدا عاليـا لتـدريب املعلمـني              ٤٣٠وزود  . من املـديرين  
 .ت التعليمية اجلديدة ذات النهج اجلنساينمبعلومات عن املقررا) واخلاص

 
 فرص احلصول على منح دراسية وعلى إعانات  

 نفذ برنامج إعادة دعم التوطني يف منـاطق الطـوارئ وتنميتـها برنـامج املـنح الدراسـية                   - ١٠٥
، هبـدف تعـويض فـرص    )٢٧٢٧٧وفقا للمنصوص عليه يف القـانون رقـم   (لليتامى من اجلنسني    

وعززت فرص هؤالء األطفال يف متابعـة دراسـتهم كمـا           . ملفقودة بسبب التيتم  التعليم والعمل ا  
وأخريا حسـنت شـروط االلتحـاق بالعمـل     . يسر التحاقهم بالدراسات العليا والدراسات املهنية   

 امـرأة يف املقاطعـات   ١ ٩٩٩ اسـتفادت  ٢٠٠٢ويف سـنة  . للمتيـتمني بسـبب العنـف السياسـي    
 .ياسيالسبع األكثر تضررا من العنف الس

 
 خفض معدالت تسرب الفتيات من املدارس  

 نقل برنامج حمو األمية من وزارة شؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة إىل وزارة التعلـيم                  - ١٠٦
.  هبــدف ربطــه بــربامج التعلــيم النظــامي املدرســي وحســب املســتوى   ٢٠٠٢فربايــر /يف شــباط

لـربامج التعليميـة يف الدولـة، وأصـبح     وهبذه الطريقة توىل قطـاع التعلـيم بشـكل متكامـل مجيـع ا             
 .قادرا على وضع استراتيجيات تربط بني املناطق ونظم التدريب

 وقعــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، اليونيســيف، ووزارة التعلــيم  ٢٠٠٢يف ســنة  - ١٠٧
غــرس املواطنــة يف نفــوس املراهقــات املعــاد إدمــاجهن يف التعلــيم   ”اتفــاق تعــاون مــن أجــل   
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فـز  حيهذا االتفاق املضامني التعليمية ذات املنظـور املناصـر للمراهقـات و           ث   وحيدّ – “االبتدائي
، واسـتمرار املراهقـات املعرضـات       للحقـوق السياسـية   املراهقات يف بريو علـى املمارسـة الوافيـة          

 .خلطر ترك الدراسة هنائيا، يف الدراسة
 

 احلصول على املواد التثقيفية عن موضوع الصحة األسرية  
ــنة يف   ــيم ١٩٩٩سـ ــامج التثقيـــف اجلنســـي ” أنشـــأت وزارة التعلـ ــا“برنـ .  يف قطاعهـ

واملضـامني املطبقـة يف هـذا الربنــامج هـي املضـامني املتعلقـة بــاألخالق اجلنسـية واهلويـة اجلنســية         
واملمارســة املســؤولة لألنشــطة اجلنســية وســوء املعاملــة األســرية والعنــف األســري والوقايــة مــن 

ة اجلنسـية والتناسـلية ومنـع احلمـل يف سـن املراهقـة واألبـوة املسـؤولة         االعتداء اجلنسـي والصـح    
 .ومشروع املعيشة واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي واإليدز

وأنشــئ هلــذا الغــرض .  نفــذت أعمــال ترمــي إىل الوقايــة مــن احلمــل يف ســن املراهقــة  – ١٠٩
بــدعم مــن صــندوق األمــم  ، “تقــدمي الــدعم إىل الربنــامج الــوطين للتثقيــف اجلنســي ”مشــروع 

وكــان املضــمون املقــرر يتعلــق باألســرة واألنشــطة اجلنســية البشــرية واألبــوة . املتحــدة للســكان
 .املسؤولة

 
  عمل املرأة– ١١املادة   

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع مــا يقتضــي احلــال الختــاذه مــن تــدابري للقضــاء علــى   
لـى أسـاس تسـاوي الرجـل واملـرأة،         التمييز ضد املرأة يف ميـدان العمـل لكـي تكفـل هلـا، ع              

 :نفس احلقوق وال سيما
 احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ( 
احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف، مبا يف ذلك تطبيـق معـايري االختيـار                )ب( 

 نفسها يف شؤون التوظيف؛
واألمـن الـوظيفي،     يقـ راحلق يف حرية اختيار املهنـة والعمـل، واحلـق يف الت            )ج( 

ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقـي التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين، مبـا يف                    
 .ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر

منعا للتمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومـة، وضـمانا إلعمـال حقهـا يف                 )د( 
 .العمل
 :زارة العمل وتنمية العمالة عدة برامج لدعم عمل املرأةيوجد يف و - ١١٠
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شــبكة ” أنشــأت وزارة العمــل وتنميــة العمالــة بورصــة عمــل ٢٠٠١يف ســنة  • 
وهــي سياســة عامــة خلفــض ، “مراكــز االستنســاب واملعلومــات املتعلقــة بالعمــل لتنميــة العمالــة

ق الـوايف بـني الـذين يبحثـون عـن      عن طريق التنسيالبطالة والعمالة الناقصة يف املناطق احلضرية،       
 :وتقوم هذه الشركة على ثالث استراتيجيات هي. عمل والشركات اليت تطلب عاملني

 . مقاطعة ويف املقاطعة الدستورية٢٤الالمركزية فتقدم اخلدمات يف  )١( 
 .حتالفات مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص )٢( 
 .حشد املوارد الواردة من التعاون الدويل )٣( 
ــة وشــبكة مراكــز االستنســاب واملعلومــات       ــدائرة العامــة للعمال تتــألف الشــبكة مــن ال

قامـت  :  مـا يلـي    ٢٠٠٢ومن أبرز النتائج اليت حققتـها بورصـة العمـل يف سـنة              . املتعلقة بالعمل 
 يف املائـة    ١٨( من العاملني من اجلنسني وأبلغتهم بفرص العمل املوجـودة           ١٠٠ ٠٠٠بتسجيل  

ــاطلني يف ا  ــن العـ ــرية مـ ــاطق احلضـ ــدت )ملنـ ــتخدمة  ٨ ٠٠٠، ولـ ــركة مسـ ــا ٤٠ ٠٠٠ شـ  طلبـ
ــة  ٢٥ ٠٠٠ وعينــت ،للمــوظفني ــاطق  عــدد  مــن جممــوع  ٤,٥( عامــل وعامل ــاطلني يف املن الع
 يف املائـة مـن جممـوع عـدد املسـجلني توجيهـات مهنيـة ومشـورة تتعلـق                    ١٠ وتلقـى    ،)احلضرية
 .بالعمل
 .سائي للتدريب على العمل املؤقت    الربنامج الن  نفذت وزارة العمل     ٢٠٠١يف سنة    • 

 ٣ ١٢٢ سنة؛ واسـتفادت     ٦٥ و   ١٥واشترك يف الربنامج نساء تتراوح أعمارهن بني        
واســتهدف هــذا الربنــامج تعزيــز العمالــة املؤقتــة، بتقــدمي  . امــرأة علــى الصــعيد الــوطين

 .التدريب الذي ميكن من احلصول على وظائف أخرى
مل، التـابع لـوزارة العمـل وتنميـة العمالـة أنشـطته             بدأ برنامج تدريب الشباب على الع      • 

ــراوح      . ١٩٩٦يف ســنة  ــراء تت ــة خــالل ســتة أشــهر شــباب فق ــدرب يف مكاتــب فني ف
ونفــذ الربنــامج يف عــدة .  ســنة، حســب طلبــات الشــركات ٢٤ و ١٦أعمــارهم بــني 

أحياء يف ليما، مثل سان خوان ديه لوري غانشو وسان خوان دي مريافلـورس ولـوس    
ــاس  ــز التســجيل   ح(أوليف ــث توجــد مراك ــا    ) ي ــل أريكويب ــد مث ــاطق داخــل البل ويف من

ــكو و   ــيكاليو وكوسـ ــو وتشـ ــا    بوتروخيليـ ــوس وكاخاماركـ ــايو وإنكويتـ ــورا ووانكـ يـ
يستطيع الشـباب مـن اجلنسـني تسـجيل أنفسـهم يف مكاتـب الربنـامج أو يف املكاتـب                    (

املســؤوليات ومتــنح األولويــة للشــباب املعــوقني وللشــابات ذوات  ). اإلقليميــة للقطــاع
يف ليمـا   (وحيصل الشباب من اجلنسني على بـدل انتقـال ومشـروبات منعشـة              . األسرية

وعلــى تــأمني ضــد )  صــول جديــد يوميــا٣ صــول جديــد يف اليــوم ويف داخــل البلــد ٥
. وحتصل األمهات على بدل أكـرب حسـب عـدد أوالدهـا           . احلوادث واألخطار املرضية  

90 04-30105 
 



 

CEDAW/C/PER/6  

. راكـز سـبق للربنـامج تأهيلـها وتسـجيلها         وتتوىل التدريب وحـدات التـدريب وهيئـة م        
 مـدن داخـل البلـد منـذ         ٨ مـن الشـباب يف ليمـا ويف          ٣٢ ٠٠٠واستفاد ما يربـو علـى       

.  اسـتدعاءات إىل مسـابقة عامـة لربنـامج تعزيـز الشـباب             ١٠ من   ١٩٩٦منتصف عام   
.  يف املائــة مــن الرجــال٤٦ يف املائــة مــن النســاء و ٥٤وســجل مشــاركة مــا متوســطه 

:  الدورات الدراسية يف املتوسـط حسـب التخصصـات احلرفيـة كمـا يلـي               وكان توزيع 
 يف املائـــة لـــإلدارة والفندقــــة   ٣١,٤ يف املائـــة للمنســـوجات واملصــــنوعات و   ٤٠,٧

ــاج واحملركــات، و   ١١,٣واخلــدمات، و  ــة للميكانيكــا واإلنت ــة ١٦,٦ يف املائ  يف املائ
األحذيــة والصــناعات النجــارة واألخشــاب والبنــاء وأعمــال املخــابز و (حلــرف أخــرى 

 صـدر االسـتدعاء العاشـر    ٢٠٠٣وخـالل سـنة     ). القائمة على الزراعة وصـيد األمسـاك      
) أريكويبا وتروخليو وتشيكاليو ووانكـايو وإيكويتـوس  (يف مخس مدن يف داخل البلد  

ــاد  ــن الشــباب ١ ٧٩٥وأف ــا     .  م ــدن ليم وجيــري اآلن االســتدعاء احلــادي عشــر يف م
وقـد بينـت الدراسـات الـيت        .  مـن الشـباب    ٢ ٣٨٧يـد   يورا وينتظـر أن يف    بوكوسكو و 

 للشبان والشابات الـذين اشـتركوا يف الربنـامج          ةأجريت أن الزيادة يف الدخول احلقيقي     
)  يف املائـة ١٢٦(حصلت الشابات على زيـادة أكـرب يف دخـوهلن    ف يف املائة، ٩٧بلغت  

 ). يف املائة٧٧(مقارنة بالشبان 
، والـذي تشـترك   ١٩٩٤، الـذي أنشـئ يف سـنة        ز العمالة الربنامج النسائي لتعزي  ينفذ   • 

فيه نساء ذوات مسؤوليات أسرية دون حد أقصى للسـن يف املنـاطق اهلامشـية يف ليمـا                  
 ولـد هـذا     ٢٠٠٠ويف سـنة    . مع أسر أياكوتشو الـيت تعـيش يف املنـاطق احمليطـة باملدينـة             

ة لعـرض    جمموعـة منظمـ    ٢ ٢٣٦ عمال مؤقتـا، وسـجل       ٢٢ ٧٥٤الربنامج ما جمموعه    
ــة يف ١٢ ٤٩٦ وأنشــئ يف أياكوتشــو مــا جمموعــه  .العمــل  وحــدة ٢١٦ وظيفــة مؤقت

، مركـزا علـى   مـات املشـاريع  نِظِم” مسـي الربنـامج   ٢٠٠٣ومنـذ سـنة   . لإلنتاج احلـريف  
 يف املائـة مـن اهتمامـه        ٢وينظـر الربنـامج يف توجيـه        . النساء ذوات املبـادرات التجاريـة     

 أحــرزت ٢٠٠٣أغســطس /ينــاير إىل آب/ون الثــاينويف الفتــرة مــن كــان. إىل املعــوقني
 :النتائج التالية

، سـجل مـا جمموعـه    اسجل الوحـدات اإلنتاجيـة الـيت تـديرها نسـاء وعـدد أفرادهـ            • 
منـهم نسـاء    ) ٣ ٣٤٣( يف املائـة     ٩٣و  . اهم الربنـامج  عـ  شخصا لكي ير   ٣ ٥٧٩

 .ذكور) ٢٣٦( يف املائة منهم ٧ و
، الكربى على إدارة الشركات وصنع املنتجـات  تدريب ِمنِظمات املشاريع يف ليما       

 .منهم رجال) ٢٠( يف املائة ٣منهم نساء و ) ٥٥٥( يف املائة ٩٧ شخصا، ٥٧٥درب 
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 شخصــا يف أسـواق جتاريــة اشــتركت يف  ٢ ٥١٣التنسـيق التجــاري أشـرك   مـن ناحيــة   • 
مباشــرة مــع شــركات طلبــت  كــذلك تنظيمهــا بلــديات ووكــالء التنســيق التجــاري و 

 يف املائـة    ٩٠ ومن جمموع عدد املشتركني يف التنسيق التجاري كان          ،تاجيةخدمات إن 
 .منهم رجال) ٢٥٠( يف املائة ١٠منهم نساء و ) ٢ ٢٦٣(

 قـدم   ٢٠٠٣يوليـه   /حـىت متـوز   برنامج العمالة الذاتيـة واملؤسسـات الصـغرية للغايـة،            • 
 مــن ٥ ١٩٠ مؤسســة صــغرية للغايــة وقــدم الــدعم املباشــر إىل   ٢ ١٨٧دعــم إلنشــاء 

 ٧٤,٤نسـاء و    ) ١ ٣٢٨( يف املائة منهم     ٢٥,٦منظمي املشاريع من اجلنسني، وكان      
 .رجال) ٣ ٨٦٢(يف املائة منهم 

يركز الربنامج على الشركات اليت تسـتخدم عـددا أقـل           : برنامج بريو ملنظمي املشاريع    • 
 ١٠٠ دوالرا عـن كـل فـرد يف التـدريب و          ١٥(ويقدم الربنامج إعانة    .  عامال ٢٠من  

كمـا  .  لإلنتـاج  ويقـدم التـدريب علـى اإلدارة الفنيـة        ) دوالر مساعدة مباشـرة للشـركة     
يقدم مساعدة تقنية يف املصنع بناء على طلب منظمي وُمنِظمـات املؤسسـات الصـغرية               

 كانـــت ٢٠٠٢ســـبتمرب /أبريـــل وأيلـــول/ويف الفتـــرة مـــن نيســـان. أو الصـــغرية للغايـــة
 .وع يف املائة من اجملم٤٢املستفيدات ميثلن 

 ٢٠٠٢ يف سـنة     ، برعايـة منظمـة العمـل الدوليـة        ، أجرت وزارة العمل وتنميـة العمالـة       – ١١١
، أعـد علـى أسـاس مؤشـرات         “تشخيصا ملظاهر التمييز على أساس اجلنس يف سوق العمـل         ”

ن، اونظمت يف إطار إجراء هذا التشخيص حلقتـ       . الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيشية    
 االحتادات واملراكز العمالية والثانيـة مـع منظمـات اجتماعيـة ومنظمـات غـري                األوىل مع أمينات  

 .حكومية وهيئات حكومية
ــنة  – ١١٢ ــع برنــامج     ٢٠٠٣ خــالل س ــل، بالتنســيق م ــت وزارة العم اجلــنس والفقــر  ” قام

حصر لـربامج ومشـاريع تنميـة       ”تنفيذ املرحلة األوىل من   ب التابع ملنظمة العمل الدولية      “والعمالة
 مشــروعا، ٦٣قاعــدة بيانــات لـــ  وأنشــئت ،“ة وإدرار الــدخل مــع التركيــز علــى اجلــنسالعمالــ

تتيح التحقق من وجود هيئات عامة وخاصة تنمي عمالة املـرأة علـى املسـتوى الـوطين، وإن مل                
 .يكن ذلك بالضرورة على أساس هنج جنساين

ــريو، الــذي     – ١١٣ ــة يف ب ــام مشــروع تقــدمي املســاعدة لتنظــيم قطــاع الطاق  ACDIتدعمــه  ق
والــذي نفــذه املعهــد الكنــدي للــنفط ووزارة الطاقــة واملنــاجم، بإدمــاج املســاواة بــني اجلنســني   

، “للمساواة بـني اجلنسـني وقطـاع املنتجـات النفطيـة     ”ضمن مبادئ عمله، وأجرى تشخيصا  
 .أتاحت حتديد إجراءات إلدماج النهج اجلنساين يف اهليئات احلكومية يف قطاع الطاقة
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 بــني الوثــائق الــيت أعــدها مشــروع تقــدمي املســاعدة لتنظــيم قطــاع الطاقــة يف بــريو   مــن– ١١٤
شـركة بريوبتـرو،    تقرير جنساين عـن وظـائف ومهـام مـوظفي وموظفـات             ”التشخيص املعنون   

 .اليت بني فيها هيكل توزيع املهام بني الرجال والنساء بالتفصيل“ ٢٠٠٢
الطاقة يف بريو بإعداد وتوزيع نشرة معنونـة         قام مشروع تقدمي املساعدة لتنظيم قطاع        – ١١٥

يوليـه  /مـايو ومتـوز   /وصـدرت ثالثـة أعـداد يف أيـار        . ٢٠٠٢، يف سـنة     “الطاقة والبيئة واجلنس  ”
 .وتسعى هذه النشرة إىل تقدير مشاركة النساء يف القطاع ويف محاية البيئة. سبتمرب/وأيلول
ارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة          وضع اجمللس الوطين إلدماج املعوقني التابع لـوز        - ١١٦

لتنميـةإدماج املعـوقني يف   ) كوكـاكوال (اتفاقا مـع شـركة أمريكـا الالتينيـة للتعبئـة يف زجاجـات        
 ثـالث وحـدات     ٢٠٠٣وأنشئت فعال مـن أجـل سـنة         . جمال العمل، وحددت نسبة للمعوقات    

 .لبيع منتجات شركة التعبئة تعمل فيها معوقات
طين إلدماج املعوقني بإعداد وتوقيع اتفاق مع اجلامعة الوطنيـة للهندسـة             قام اجمللس الو   – ١١٧

 لتدريب معوقني ومعوقات على صياغة مشاريع االسـتثمار االجتمـاعي وتقـدمي     ٢٠٠٣يف سنة   
وباملثـل جيـري توقيـع      . املشورة الفنية واملتعلقة بتنظيم املشـاريع وإنتـاج قواعـد بيانـات املشـاريع             

ين للتعويضات والتنمية االجتماعية التابع لوزارة شؤون املرأة والتنميـة          اتفاق مع الصندوق الوط   
االجتماعية واملكلف بتيسـري حصـول املعـوقني واملعوقـات علـى املؤسسـات الصـغرية والصـغرية                  

 .للغاية
 للتضـامن   ONCE مير اجمللس الوطين إلدماج املعوقني مبرحلة توقيع اتفاق مـع مؤسسـة              – ١١٨

التينيـة، هبـدف تعزيـز إدمـاج معـوقي البصـر يف جمـال العمـل، وختصـيص                   مع مكفويف أمريكـا ال    
 .نسبة للنساء

ــدريب         – ١١٩ ــل يف الت ــى العم ــاج وعل ــى اإلنت ــدرة النســاء عل ــاور حتســني ق ــل أحــد حم  يتمث
ويبــذل الربنــامج الــوطين فافــا فاســي التــابع لــوزارة شــؤون املــرأة والتنميــة . والتحــديث املســتمر

 ملوظفات الفئة الفنية الالئـي يعملـن يف خدماتـه وأفرقتـه التقنيـة مـن                 االجتماعية جهودا لرفع ما   
 موظفـة مـن الفئـة الفنيـة علـى           ٣٩٠ دربـت    ٢٠٠٢ويف سـنة    . كفاءات وقـدرات علـى العمـل      

ــة (املواضــيع املتعلقــة بالرعايــة املتكاملــة   ــة وتــدريب  ) الصــحة والتعلــيم والتغذي ــة اجملتمعي والتنمي
 .الكبار
اية النهارية هذا دعما من أجل متكني املرأة، ال سيما املرأة اآلتية مـن               ميثل برنامج الرع   – ١٢٠

قطاعات فقرية، ألن قدرهتا على ترك بنائها وبناهتا يف مراكز الرعاية تتيح هلا إمكانية االنـدماج                
وقـدم هـذا الـدعم إىل       . يف سوق العمل، األمر الذي ميثـل دعمـا ماليـا وأسـريا علـى حـد سـواء                  

 .٢٠٠٢بناءهن وبناهتن يف اخلدمات خالل عام  أما تركن أ٣٦ ٣٨١
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قــام املكتــب الــوطين للتعــاون الشــعيب التــابع لــوزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة  - ١٢١
 :بتنفيذ أعمال التنمية االقتصادية التالية

، الـــذي بـــدأ يف ملشـــروع الشـــباب املـــنظم لتنفيـــذ املبـــادراتيتمثـــل اهلـــدف العـــام  • 
ديســمرب مــن نفــس /وضــع يف صــورته النهائيــة يف كــانون األول، و٢٠٠١مــارس /آذار

السنة، يف تنميـة املبـادرات واملشـاركة الوطنيـة للشـباب يف تنميـة جمـتمعهم عـن طريـق                     
وكـان املسـتفيدون مباشـرة مـن        . تقوية القدرات االجتماعيـة وتعزيـز معرفـة املبـادرات         

لـذين تتـراوح أعمـارهم      املشروع هم الشباب أعضاء املنظمات الشبابية مـن اجلنسـني ا          
االقتصــاد والثقافــة  : وجــرت تنميــة احملــاور املواضــيعية التاليــة    .  ســنة٢٤ و ١٥بــني 

ــيم       ــة والتعل ــا والبيئ ــة واإليكولوجي ــدرات االجتماعي والصــحة اجلنســية والتناســلية والق
 مـن   ٧٧٧ووفقا للتقرير التقييمي استفاد مـن هـذا املشـروع مباشـرة             . والقيم واحلقوق 

 ٤٠ ٠٠٠واســتفاد منــه بصــورة غــري مباشــرة  )  امــرأة٣٧٩ رجــال و ٣٩٨(الشــباب 
 .شخصا من الرجال والنساء ميثلون السكان املستهدفني باملبادرات املختارة

ــروارتكس  •  مــارس /آذار(الناســجات الفقــريات  /ينمــي قــدرات احلرفيــات : مشــروع ب
ثــل يف ويســعى إىل حتقيــق اهلــدف العــام املتم) ٢٠٠٢ديســمرب / وكــانون األول٢٠٠٢

حتســــني ظــــروف إدرار الــــدخل للحرفيــــات يف صــــناعة النســــيج، فينمــــي قــــدراهتن  
ومهاراهتن، وحيقق التوافـق بـني نشـاطهن االقتصـادي واملهـام املرتليـة؛ كمـا يسـعى إىل                  

ويتـألف  . تنمية النشاط احلريف النسجي عن طريق التنسيق الوايف بني العـرض والطلـب            
ــد   الســكان املســتهدفون مــن ناســجات مــن قطاعــ    ات تعــاين مــن الفقــر والعــوز، ويفي

ــة ب امــرأة ٦ ٥٩٨ ــة  : تنفيــذ األنشــطة التالي دورات دراســية ومناقشــات ومســاعدة تقني
ــة    ــة ووطني ــة  (ومكاتــب تنســيق وأســواق حملي والعربــات ) مثــل مراكــز البيــع غــري الثابت

: التجارية ومراكز خدمات املعلومات ومراكز البيع الثابتة، مع مراعاة اخلطـوط التاليـة            
ــة والغــزل والنســيج الســادة والنســيج    ذي الثنيــات النســيج  والنســيج املصــنوع باملاكين

 .احملبوك والنسيج املزأبر
 نفـذ خـالل     .املبادرات االجتماعية إلدرار الدخل للنساء الفقـريات      مشروع دعم   ” • 

، وهو يتمثـل يف دعـم املبـادرات االجتماعيـة الـيت تتـيح إدرار                ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١عامي  
ــدخل املســت  ــة     ال ــة الصــغرية للمنظمــات االجتماعي ــة احمللي ــة األعمــال التجاري دمي وتقوي

وهو يستهدف إتاحة فرص إلدرار الدخل بصورة مستدمية عـن طريـق تنميـة              . النسائية
القدرات واالستعدادات وتنسيق هـذه املبـادرات مـع اجملتمـع املـدين، وبصـورة رئيسـية                 

وكان هنج املسـاواة بـني   . ل البلديات مع املنظمات غري احلكومية واحلكومات احمللية مث      
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 ٨٠شـاركة النشـطة للنسـاء       اجلنسني أساسيا يف تصنيف واختيـار املشـاريع، وبلغـت امل          
ــة ــطة  . يف املائـ ــي األنشـ ــدرة القياد إوترمـ ــاءات والقـ ــة الكفـ ــىل تنميـ ــدى يـ ة واإلدارة لـ

ــى مســتوى       ــى مســتوى تنظــيمهن االجتمــاعي األساســي أو عل املســتفيدات ســواء عل
 امـرأة بصـورة مباشـرة    ٢ ١٣٣وحىت هناية تنفيـذ املشـروع اسـتفادت    . حملليجمتمعهن ا 

 مســتفيدة بصــورة غــرية  ١٢ ٧٩٨ مشــروعا علــى املســتوى الــوطين أثــرت يف   ٣٩يف 
تــدريب تقــين؛ تقــدمي مســاعدة : واضــطلع باألنشــطة التاليــة). احملــيط العــائلي(مباشــرة 

 .تقنية؛ إدارة الشركات؛ إعداد الدراسات السوقية
ط يف اختـاذ  انشـ بشـاركة  املـرأة علـى امل  اإلدارة الفرعية للتدريب على اسـتدامة  جعت  ش • 

ــة        ــات والتنميـ ــوطين للتعويضـ ــندوق الـ ــن الصـ ــة مـ ــاريع املمولـ ــرارات وإدارة املشـ القـ
ــرأة يف تصــميم         ــب امل ــن جان ــة أكــرب م ــزت مشــاركة حقيقي ــل حف ــة، وباملث االجتماعي

.  التنمية البشرية املتسـمة باملسـاواة      التدخالت والتخطيط هلا إلجراء تعدادات من أجل      
 يف املائــة منــهم علــى  ٢٧,١، وكــان ٢ ٤٦٥وكــان عــدد ممثلــي الوحــدات التنفيذيــة  

 .املستوى الوطين نساء
مشــاريع هياكــل أساســية اجتماعيــة مــع مشــاركة مــن أجــل   : برنــامج حتســني حياتــك • 

يـة االجتماعيـة    الصـندوق الـوطين للتعويضـات والتنم      شـجع   . استدامة املشـاريع العاديـة    
نساء يف نطـاق مشـروع وتنميـة قـدراهتم علـى اإلدارة هبـدف       الرجال والمشاركة  على  

حتقيــق الــتمكني االجتمــاعي والسياســي والنفســي للمســتفيدين واملســتفيدات وكــذلك 
استدامة األعمـال واخلـدمات املنفـذة لتحسـني ظـروف معيشـة أفقـر السـكان الـريفيني                   

 .وأكثرهم عوزا
درب الصـندق الـوطين للتعويضـات       . الـذي ال غـىن عنـه السـتدامة املشـاريع           التدريب   – ١٢٢

ــة يف ســنة   ــة االجتماعي ــاه الشــرب    ٨ ٥٢٩، ٢٠٠٢والتنمي ــل إدارة مي ــواحي مث ــى ن ــرأة عل  ام
 ).٣ ١٩٠(وإقامة وإدارة املراحيض ) ٢ ٩٩٣(

 حرفيـا   ١٥٨ مت عن طريق وزارة التجارة اخلارجية والسـياحة إشـراك            ٢٠٠٢ يف سنة    – ١٢٣
ــادل        ــدويل متكــنَّ فيهــا مــن تســويق منتجــاهتن وتب ــوطين وال يف عــدة معــارض علــى املســتوى ال

 .٢٠٠٢يف سنة التجهيز اخلربات واملعارف املتعلقة بعمليات 
 لـوزارة شـؤون املـرأة    املؤسسة الوطنية للرفاهيـة األسـرية التابعـة        درب   ٢٠٠٢ يف سنة    – ١٢٤

ماليـة شـحيحة علـى مهـام أساسـية يف حلقـات              امرأة ذات مـوارد      ١ ٥٤٦والتنمية االجتماعية   
صـغرية للغايـة، ونفـذ ذلـك يف         الؤسسـات   املسواق وحلقات إلنشاء    األللتدريب احلريف وتنظيم    

 . امرأة على إنشاء املؤسسات الصغرية للغاية١ ٤٥١ودربت .  مقاطعة يف البلد١٥
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 حتسينات تشريعية  
حلكوميـة الـيت توجـد فيهـا مشـاركة       كانت القـوات املسـلحة والشـرطة مـن اجملـاالت ا          – ١٢٥

لعمليـة  جلنتـها   ، عـن طريـق      الشـرطة الوطنيـة لـبريو      أنشـأت    ٢٠٠٢ويف سنة   . نسائية حمدودة 
ــز حقــوق     إعــادة التشــكيل  ــة واقتراحــات لتعزي ــة خاصــة مكلفــة بوضــع تشــخيص للحال ، جلن

-2002-0026القـرار الـوزاري رقـم       ومنحت هذه اللجنـة واليـة مبوجـب         . اإلنسان للموظفات 

IN-0102، ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١١ الصادر يف. 
القـرار الـوزاري رقـم     (وزارة الداخليـة اللجنـة الدائمـة للشـرطية     بعد ذلك أنشـأت     – ١٢٦

0026-2002-IN-0102(     2002-409بالقرار الـوزاري رقـم   ، اليت عدلت بعد ذلك-IN  وكلفـت ،
اورات بشـأن حقـوق اإلنسـان       بتقدمي املشورة وإجراء حتقيقات والنظر يف حاالت وإجـراء مشـ          

للمرأة وعدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز املساواة بني األشـخاص الـذين يقـدمون خـدمات يف                 
 .القطاع الداخلي

قــانون محايــة احلامــل الــيت ” أصــدر كــونغرس اجلمهوريــة ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٣١ يف – ١٢٧
ذي يعـزز محايـة صـحة       ، الـ  “أو تطور اجلنني الطبيعي للخطر    /تؤدي أعماال تعرض صحتها و    

 .احلامل يف جمال عملها، دون تعريضها خلطر فقدان وظيفتها بسبب احلمل
، التمييـــز يف ١٩٩٧أبريـــل / نيســـان١٧ الصـــادر يف ٢٦٧٧٢القـــانون رقـــم حيظـــر  - ١٢٨

، الصـادر يف    ٢٧٢٧٠ويعتـرب القـانون رقـم       . احلصول على العمل والوصول إىل وسائل التعلـيم       
ــ الــذي٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٩  ،األعمــال التمييزيــة جــرائم يف القــانون اجلنــائي لــبريو   ه يعدل

 .ويدرج يف األعمال التمييزية مجيع األفعال املرتكبة على أساس اجلنس
-IN/DDP-OE-20020-001التوجيـه رقـم    اعتمـد  ٢٠٠٢نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٨ يف   – ١٢٩

MUJ          شـخاص ومنـع وقمـع       قواعد وإجراءات تنمية العالقات اليت تتسم باالحترام بـني األ
 يف القطاع الـداخلي، الـيت تـنص علـى إجـراءات ترمـي إىل حتسـني العالقـة                   ،“التحرش اجلنسي 

 .بني الرجال والنساء العاملني يف املؤسسات العسكرية
نشــاط فئــة كــبرية مــن  ، قــانون العــاملني يف املنــازل، ٢٧٩٨٦القــانون رقــم  يــنظم – ١٣٠

 .عظمى منهمالعمال الذين متثل النساء الغالبية ال
 املنشـئ لسـجل الشـركات املعـززة للمعـوقني،       ،TR-2003-001املرسوم السامي رقـم      – ١٣١

 يف املائـة مـن موظفيهـا ميكنـها          ٣٠الذي ينص على أن الشركات اليت ميثل املعوقون واملعوقات          
 يف املائـة مـن السـكان        ٧٠ونظرا ألن   . أن تنضم إىل هذا السجل وأن حتصل على مزايا ضريبية         
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عوقني يف البلـد هـم إنـاث، وفقـا للمجلـس الـوطين إلدمـاج املعـوقني، فإنـه ينبغـي تقيـيم هـذه                       امل
 .القاعدة املتقدمة على أهنا تعزز عمالة املرأة

ــا فاســي  يعمــل  – ١٣٢ ــوطين فاف ــامج ال ــدان    الربن ــائي للبل ــأموال قــرض مــن املصــرف اإلمن  ب
 ســتتوىل ٢٠٠٤واعتبــارا مــن ســنة . ) يف املائــة٤١(واخلزانــة العامــة )  يف املائــة٥٩(األمريكيــة 

ــه    ــامج بكامل ــريو تشــغيل الربن ــة ب ــا فاســي يف   . دول أغســطس / آب٣٠وتشــارك يف أعمــال فاف
 يــدربن بصــفة مســتمرة علــى أيــدي اختصاصــيني يف املقــار عــن  ،أمــا راعيــة ٤ ٨٦٢، ٢٠٠٣

 منهن يف حلقات للتدريب علـى الرعايـة         ١ ١٥٣وقد شاركت   . طريق زيارات لتقدمي املشورة   
 .ملتكاملة وتنظيم اخلدمةا

 أما وأبا عـن ممارسـات التنشـئة اإلجيابيـة لنمـو             ٧٢ ٠٠٠ قدم التوجيه إىل ما متوسطه       – ١٣٣
 جلنـة إدارة وجملـس رقابـة مـن أجـل تطـوير أعمـال اخلـدمات             ٣٦٦األطفال وعززت مشـاركة     

 .وإدارهتا والرقابة عليها، باعتبار ذلك نتائج متصلة مبنجزات برنامج فافا فاسي
توجد يف اجليش والبحريـة      (القوات املسلحة  من أجل تيسري ودعم اشتراك النساء يف         – ١٣٤

ومراعــاة للقــانون رقــم   )  امــرأة٦ ٤٧٥احلربيــة والقــوات اجلويــة ككــل يف الوقــت احلاضــر      
متـنح  ) ٢٦٦٤٤املكمل للقانون رقـم      (١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ الصادر يف    ٢٧٢٤٠

 .دون تقييد كبري) ملدة ستة أشهر(عة لإلرضاع إجازة األمومة واحلق يف سا
ــة      – ١٣٥ ــه اللجن ــة حتســن هــذا احلكــم نتيجــة للعمــل الــذي قامــت ب ــة وزارة الداخلي  يف حال

 املتعلـــق IN/DDP-OEMUJ-2003-002التوجيـــه رقـــم املتخصصـــة املعنيـــة بالشـــرطية وصـــدر 
ل أقــل خطــرا ونــص علــى أنــه جيــب نقــل الشــرطية احلامــل إىل أعمــا . “باألمومــة واإلرضــاع”
 .هبدف محايتها، وأنه جيب حتديد ساعات عمل خاصة هلا) أعمال إدارية مثال(

ــاد – ١٣٦ ــة األســرية التابعــة   أف ــة للرفاهي ــة   املؤسســة الوطني ــرأة والتنمي ــوزارة شــؤون امل  ل
 ١٢ تتراوح أعمارهم بني سـتة شـهر و  ( طفال ومراهقا ٨ ٨٧٩، ٢٠٠٢االجتماعية يف سنة   

لرعايـة النهاريـة مـع تقـدمي الرعايـة املتكاملـة وفـق جمموعـات عمريـة              عن طريق خـدمات ا    ) سنة
 ومعظمهـم نسـاء عـامالت أو        ٤ ٠٦٦وبلغ عدد النساء الذين اسـتعملوا هـذه اخلدمـة           . خاصة

 .أمهات رئيسات أسر غري متزوجات
 كـانون   ٢٠، الصـادر يف     ٢٧٢٤٠القـانون رقـم      على اعتماد    وزارة الدفاع  عملت   – ١٣٧
احلامـل العاملـة   ”وتتعلـق هـذه املزايـا بــ     . لـألم باإلرضـاع  ، الـذي يـأذن     ١٩٩٩ديسمرب  /األول

ــة العاملــة   “أو األم العاملــة/و ويــؤذن . ، دون متييــز علــى أســاس نظــام العمــل أو صــفة أو نوعي
للموظفـات العسـكريات حسـب نفـس القواعـد          ) السابقة للـوالدة والتاليـة هلـا      (بإجازة األمومة   

وحيـق  . ل السـاري، بنـاء علـى طلـب مسـبق مـن املوظفـة املعنيـة               املنصوص عليها يف قـانون العمـ      
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للموظفة العسكرية يف القوات املسلحة أن حتصل يف هناية الفتـرة التاليـة للـوالدة علـى إذن ملـدة                    
ــغ رضــيعها ســن ســنة    ــا لإلرضــاع إىل أن يبل ــة   . ســاعة يومي ــة أو هناي وميــنح هــذا اإلذن يف بداي

 .ساعات العمل
، مبــنح ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين٢٥ املعتمــد يف ،٢٧٤٠٩ القــانون رقــم يقضــي – ١٣٨

 الصـلة والعالقـات اجلديـدة يف األسـرة يف هـذه             قويـة مراعاة لضـرورة ت   . إجازة من العمل للتبين   
 .النواحي األسرية لتوليد التفاهم بني األبوين االجتماعيني والطفل أو املراهق املتبىن

، ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول٢١  الصـــادر يف،٢٧٦٠٦القـــانون رقـــم  يعـــدل – ١٣٩
 يومــا يف حالــة الــوالدات   ٣٠ بتمديــد اإلجــازة التاليــة للــوالدة ملــدة     ٢٦٦٤٤القــانون رقــم  

فمن املفهوم أن املرأة اليت تلـد عـدة    . املتعددة، أي عندما يولد طفالن أو أكثر يف والدة واحدة         
 . هذا اإلجراء التشريعيوالدات حتتاج إىل رعاية طبية وتغذية خاصة، ومن هنا جاء اتساق

، علـى متتـع     ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٠ الصادر يف    ،٢٧٤٠٢القانون رقم    ينص   – ١٤٠
احلامل العاملـة بـاحلق يف إجـازة قبـل الـوال دة وبعـدها، وهبـذه الطريقـة حـدث احلـق األساسـي                     

 .م والطفلاملرتبط مباشرة حبالة األمومة، وعززت رعاية ومتابعة حالة احلمل ومحاية صحة األ
ــاير / كــانون الثــاين٢٠ الصــادر يف ،٢٧٤٠٣القــانون رقــم  يــنص – ١٤١ ، علــى ٢٠٠١ين

وهــذا يتــيح . ٢٧٢٤٠الســماح لــألم املرضــع بالســاعة اليوميــة الــيت يشــري إليهــا القــانون رقــم    
االهتمــام الكــايف باإلرضــاع الطبيعــي ويقــوي الصــلة مــع األم مراعــاة ملــا يف ذلــك مــن مصــلحة 

 .لطفلل
 األفضلية يف الرعاية للحوامل يف أماكن الرعايـة العامـة           ٢٧٤٠٨القانون رقم   طي   يع – ١٤٢

 .هبدف عدم تعريض التطور السليم للحمل للخطر
 املساواة يف الشروط بني الرجـل واملـرأة اللـذين يطلبـان             ٢٦٦١٧القانون رقم    ينظم   – ١٤٣

 احلصـول علـى     ، الـذي يرسـي أسـس      ٢٠٥٣٠املعاش التقاعدي مبوجـب املرسـوم بقـانون رقـم           
 . مع الرجلاملعاش التقاعدي على قدم املساواة ومينحهما هذه امليزة بالتساوي

 
  صحة األم– ١٢املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف جمـال                      
صـول علـى    الرعاية الصحية مـن أجـل أن تضـمن هلـا، علـى أسـاس تسـاوي الرجـل واملـرأة، احل                     

 .خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة
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 اخلصوبة ومنع احلمل  
فيقـدر املعـدل العـام      .  شهدت اخلصوبة يف بريو اخنفاضا ملحوظا يف السنوات األخرية         – ١٤٤

، وهو أقل عمـا كـان يف فتـرة اخلمـس            ٢٠٠٠ – ١٩٩٧ طفل للمرأة للفترة     ٢,٩للخصوبة بـ   
 ٢,٢واملعـدل العـام للخصـوبة يف املنطقـة احلضـرية يبلـغ              .  يف املائـة   ٢١ت السـابقة بنسـبة      سنوا

 .٤,٣طفل للمرأة، ويبلغ يف املنطقة الريفية 
ومـع ذلـك    .  سـنة  ١٩,١ يبلغ متوسط السن الذي حتـدث فيـه العالقـة اجلنسـية األوىل               – ١٤٥

ــا أ    ــواء يف ليمـ ــة قبـــل ذلـــك سـ ــذه العالقـ ــون هـ ــباب واملراهقـ ــدأ الشـ ــاطق الغابـــات يبـ و يف منـ
فمتوسـط السـن بالنسـبة إىل       : وخيتلف السن حسب بعض اخلصـائص الدميوغرافيـة       ). سنة ١٧(

 على تعلـيم بسـت   تاإلناث املتعلمات أعلى من متوسط السن بالنسبة إىل اإلناث غري احلاصال  
 .سنوات
ويف . ة يعزى جزء كبري من اخنفاض اخلصوبة إىل استعمال وسـائل منـع احلمـل احلديثـ                – ١٤٦

 يف املائـة مـن النسـاء غـري املتزوجـات وسـيلة مـن وسـائل منـع احلمـل أو                  ٩٨حاليـا   بريو تعرف   
واحلقنـة  )  يف املائـة ٩٤(حبوب منع احلمل : والوسائل املعروفة أكثر من غريها هي  . مسعن عنها 

وقــد ازداد اســتعمال وســائل منــع احلمــل مــن جانــب النســاء غــري املتزوجــات   ).  يف املائــة٩٣(
، ٢٠٠٠ يف املائـة يف سـنة        ٦٩ إىل   ١٩٩٦ يف املائـة يف سـنة        ٦٤ يف املائة، فارتفع مـن       ٥ة  بنسب
ومـع ذلـك ميثـل      .  يف املائة يستعملن الوسائل احلديثة ويستعمل البـاقي الوسـائل الطبيعيـة            ٥٠و  

استعمال الوسائل احلديثـة يف مقاطعـات يف املنطقـة الريفيـة، مثـل وان كافيليكـا أو آياكوتشـو،                  
ومعدل انتشـار وسـائل منـع احلمـل بـني النسـاء          .  يف املائة على التوايل    ٣٣,١ املائة و     يف ٢٤,٦

ــري املتزوجــات الناشــطات جنســيا     ــة٧٦,٤غ ــة    .  يف املائ ــال اإلعالمي ــي نتيجــة األعم ــذه ه وه
 .والتثقيف والنشر اليت ترمي إىل زيادة احلصول على خدمات تنظيم األسرة

 الصادر من وزارة الصـحة بـأن تكـون          SA/DM-2001-399 قضى القرار الوزاري رقم      – ١٤٧
. حبـوب منـع احلمـل يف احلــاالت الطارئـة جـزءا مـن وســائل تنظـيم األسـرة املعروضـة يف البلــد         

-13958SS/DIGEMID مبوجـــب القـــرار اإلداري رقـــم ١٤٠٨ومســـح الســـجل الصـــحي رقـــم 

DERN/DR    فة طبيـة  ، بوصـ  ٢، ببيع بوسـتينور     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٧، الصادر يف .
 .بيد أن قطاع الصحة مل ينفذ بعد هذا احلكم القانوين

ينـاير  / قامت وزارة الصحة، يف إطار برنامج تنظيم األسرة، بني شـهري كـانون الثـاين               – ١٤٨
 امــرأة يف ســن ١ ٢٩٠ ٧٨١، بتقــدمي خــدمات ومشــورة إىل ٢٠٠٢ديســمرب /وكــانون األول

ــة الصــحية التابعــة للقطــاع  اإلجنــاب طلــنب خــدمات تنظــيم األســرة يف مراكــز الر    وجتــدر . عاي
ــذين       ــادة املســتمرة خــالل الســنوات األخــرية يف عــدد األزواج والزوجــات ال اإلشــارة إىل الزي
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ــل     ــع احلم ــن وســائل من ــيلة م ــة يف مؤسســات وزارة الصــحة    . يســتعملون وس ــدمت احلماي وق
نة  زوج وزوجـة يف سـ      ١ ٣٤٢ ٣٨٠وخدمات القوات املسلحة خالل السـنوات األخـرية إىل          

 .٢٠٠٢ يف سنة ١ ٤١١ ٦٤٦؛ و إىل ٢٠٠١ يف سنة ١ ٣٧١ ٦١٤؛ وإىل ٢٠٠٠
 

 صحة األم  
وقـد  .  وفيات األمهات مشكلة كبرية يف البلد ما زالت تلقى أولوية من جانب الدولة             – ١٤٩

يف ســنة  (٢٦١أحــرز يف الســنوات األخــرية اخنفــاض كــبري ومنــتظم يف وفيــات األمهــات مــن    
 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل ) ٢٠٠٠يف سنة  (١٨٥إىل ) ١٩٩١
 من أجل تشجيع من يسهمون بطريقـة أو أخـرى يف خفـض معـدل وفيـات األمهـات                    – ١٥٠

وتقـدر اجلـائزة أمهيـة      . بدعم من مجعية املرشد الـدويل     “ إميان سارة ”يف بلدنا خصصت جائزة     
ناسـب  التدخالت االبتكارية للمؤسسـات الصـحية أو مقـدمي اخلـدمات الصـحية يف الوقـت امل                

 .هبدف إنقاذ حياة النساء املهددات مبضاعفات يف احلمل أو الوالدة أو النفاس أو اإلجهاض
 ٥٥٧إىل  ) ١٩٩٧يف سـنة     (٧٦٩مـن   :  اخنفض عدد وفيات األمهات بـالقيم املطلقـة        – ١٥١

 يف املائــة مــن هــذه احلــاالت مل تلــق الرعايــة يف املؤسســات الصــحية  ٦٥و ). ٢٠٠٢يف ســنة (
 يف املائـة يف املنـاطق األكثـر هتميشـا مثـل             ٩٠لية، وبلغت مثل هـذه احلـاالت        بسبب مشاكل ما  

وقـد أنشـئ التـأمني الصـحي املتكامـل لكـي يكـون              . بونو ووانكافيلكا وكاخاماركا وكوسكو   
 .جلميع النساء الفقريات دون استثناء احلق يف الرعاية اجملانية

وزين علـى اخلـدمات الصـحية        يضمن التأمني الصـحي املتكامـل حصـول السـكان املعـ            – ١٥٢
ــائية   ــات النسـ ــمل املنظمـ ــه ليشـ ــع نطاقـ ــم  . ووسـ ــانون رقـ ــن القـ ــادر يف ٢٧٦٦٠وأعلـ  ٧ الصـ

 األولويـــة املمنوحـــة مـــن التـــأمني الصـــحي املتكامـــل لنســـاء املنظمـــات  ٢٠٠٢فربايـــر /شـــباط
وهـذا ذو أمهيـة خاصـة يف بلـدنا حيـث تبـذل آالف النسـاء                 . االجتماعية األساسية وفافا فاسـي    

دهن يوميا لتـوفري األمـن الغـذائي ألسـرهن دون أي مكافـأة، وكـذلك لرعايـة أطفـاهلن يف          جهو
صـدرت رمسيـا الالئحـة      ) مـارس / آذار ٨(ومبناسـبة اليـوم الـدويل للمـرأة         . فترة الطفولـة املبكـرة    

 .التنفيذية للقانون، اليت تنظم تطبيقه ونطاقه
إىل التـأمني الصـحي املتكامـل أثنـاء          نتيجة هلذا العمل زادت جمموعة النساء املنضمات         – ١٥٣

، كمـا  ٢٠٠٢ يف سـنة   ٥٤٤ ٨٧٦ إىل   ٢٠٠١ يف سـنة     ١٤٠ ٦٠٩فترة احلمـل والنفـاس مـن        
 إىل ٢٠٠١ يف سـنة  ٩١٦ ٥٥٥ازداد عدد احلوامل والنفسـاء الالئـي تقـدم إلـيهن الرعايـة مـن             

 .٢٠٠٢ يف سنة ٣ ١٦٢ ٠٤٥
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 يف املائــة مــن احلوامــل يف فتــرة ٨٤قيــت ل:  ازداد نطــاق التغطيــة باملتابعــة قبــل الــوالدة– ١٥٤
 مسـاعدة يف الفتـرة السـابقة للـوالدة،        ٢٠٠٠ إىل سـنة     ١٩٩٥اخلمس سنوات املمتدة من سنة      

.  يف املائـة مـن احلـاالت السـابقة    ٧٤وقدمت هذه املساعدة قبل الشهر السـادس مـن احلمـل يف     
ويعمـل يف وزارة الصـحة      . وهذا هو نتيجة اجلهود الـيت يبـذهلا العـاملون الصـحيون مـع اجملتمـع               

 مرشــد صــحي، معظمهــم مــن النســاء املــؤهالت الالئــي يعملــن بصــورة منســقة مــع  ٣٠ ٠٠٠
 .القطاع
 ازداد عـدد    ٢٠٠٢ حامال ويف سنة     ٣٨٤ ٦٨٨ جرى الكشف على     ٢٠٠٠ يف سنة    – ١٥٥

كمــا ازدادت أيضــا التغطيــة بالكشــف الســابق للــوالدة مــن   . ٤١٤ ٥٦١هــؤالء احلوامــل إىل 
 .ني، وبصورة رئيسية يف املناطق الريفيةجانب مهني

 على الرغم من أن الوالدة يف املرتل ما زالت تفضل، ال سـيما يف املنـاطق األنديـة مـن                     – ١٥٦
 عمـا  ٢٠٠٠ يف املائـة يف سـنة   ٣البلد، فإن عدد حاالت الوالدة يف املؤسسات قد ازداد بنسبة        

 ٢٠٠٠ويف ســنة .  يف املائــة٥٨ يف املائــة إىل ٥٥مــن : كــان خــالل اخلمــس ســنوات الســابقة 
 والدة يف حــني ســجلت ٢٨٤ ٥٢٣أبلغــت وزارة الصــحة باألعــداد املطلقــة أنــه متــت رعايــة   

 .٣٠٢ ٥٩٤ فقط فبلغ عدد الوالدات اليت متت رعايتها ٢٠٠٢زيادة يف سنة 
، علــى ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٢٢، الصــادر يف ٢٧٦٠٤ يــنص القــانون رقــم – ١٥٧

ــرأة يف ح  ــة يف مؤسســة     أن لكــل ام ــة احلــق يف الرعاي ــة طارئ ــة والدة أو ألي شــخص يف حال ال
 .صحية حكومية أو خاصة

 :٢٠٠٢ ترد فيما يلي املنجزات األخرى اليت حتققت يف سنة – ١٥٨
أو وفيـات األمهـات يف   / اجتماعا دراسيا بشـأن مراقبـة مـرض و     ٢ ٦٦٥عقد   )أ( 

 .الفترة احمليطة بالوالدة ويف فترة النفاس
 ٨ ٠٧٩أو مضــــاعفات يف الــــوالدة و / حالــــة طــــوارئ و٢٦ ٣٥٢ايــــة رع )ب( 

 .حاالت مضاعفات يف فترة النفاس
 . اختبارا معمليا٢٥٢ ٨٧٣أجري  )ج( 
 ممرضـا  ٣ ٠٤٧ مهنيـا و  ٥ ٧٣٠ درب على رعاية حاالت الطوارئ املتعلقة بالوالدة   – ١٥٩
ــا ــوالدة، ودرب  . فني ــا و ٢ ٣٧٧وأنشــئت ســت دور لل ــى  ١ ٦٢٥  مرشــدا جمتمعي ــدا عل  مول

يف الفتـرة احمليطـة بـالوالدة يف مجيـع     من الوفاة  األمهات  لوقاية  وأنشئت جلان   . رعاية صحة األم  
 يف املائــة، وأعــدت بطاقــة ٧٠املؤسســات الصــحية الــيت تبلــغ فيهــا نســبة رعايــة الــوالدات حنــو 

 .دراسة وبائية، وأنشئت قناة لإلخطار بوفيات األمهات يف مجيع أحناء بريو
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ــني أســباب       – ١٦٠ ــة ب ــة الرابع ــات يشــغل اإلجهــاض يف مؤسســات وزارة الصــحة املرتب وفي
، )ويليســيا فررانــدد( عمليــة إجهــاض ٣٥٢ ٠٠٠وجتــرى يف بــريو ســنويا . املبلــغ عنــهاالنســاء 

 . يف املائة منها فقط١٤ يف املائة منها، وجتري رعاية ٣٩حتدث مضاعفات يف 
التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة             وقع اجمللس الوطين إلدماج املعـوقني        – ١٦١

اتفاقا مع كلية التوليد يف بريو ومع املنظمة غري احلكومية املعنية بالفترة السـابقة للـوالدة هبـدف                  
. القيــام بأعمــال مشــتركة ترمــي إىل توليــد ثقافــة لوقايــة األطفــال مــن اإلعاقــة يف فتــرة احلمــل    

جلمعية الوطنية ألصـحاب السـفن وصـيادي األمسـاك يف            اتفاق مع ا   ٢٠٠٢وباملثل وقع يف سنة     
. بريو، خلفض عدد حاالت نقص التغذية بني املعوقني يف القطاعات احلضـرية املهمشـة يف ليمـا                

بـني األمهــات يف فتـريت احلمــل   فقـر الــدم  وسـوف يسـهم هــذا االتفـاق يف الوقايــة مـن حــاالت     
 .والوالدة

 
 التغذية  

 يف املائــة مــن املواليــد يف فتــرة ٩٨و . رســة معممــة يف بــريو اإلرضــاع الطبيعــي هــو مما– ١٦٢
 يف املائــة مــن املواليــد بــدأوا يف ٨٤و .  أرضــعوا مــرة واحــدة٢٠٠٠-١٩٩٥اخلمــس ســنوات 

 شـهرا مـن العمـر اسـتمروا يف      ٢٤وبعد أن بلغ أكثر من ثلث املواليد        . الرضاعة يف اليوم األول   
 .الرضاعة
، وهـذه النسـبة     فقـر الـدم   ائة من النساء بدرجـة مـن         يف امل  ٣٢ أصيبت   ٢٠٠٢ يف سنة    - ١٦٣

وهذه املشكلة أكثـر تـواترا بـني    .  يف املائة عما لوحظ يف فترة اخلمس سنوات السابقة       ٤تقل بـ   
 ٤٠النساء الالئي يقمن يف مقاطعات كوسكو وبيورا وآياكوتشو حيث تزيد هذه النسـبة عـن     

 .يف املائة
وهـذه  ).  يف املائـة ٥٠(فقـر الـدم   ن اخلامسـة مـن   كـل طفلـني دو  بـني   يعاين طفـل مـن     – ١٦٤

 ). يف املائة٥٦(املشكلة أكثر تواترا بني األطفال الذين يقيمون يف سلسلة اجلبال 
ــد إىل    – ١٦٥ ــلفات احلديـ ــة، إىل احلوامـــل سـ ــدماهتا املنتظمـ ــدم وزارة الصـــحة ضـــمن خـ  تقـ
 الـيت  ٢٠٠٠ بسـنة  وهـذا ميثـل زيـادة مقارنـة    . ٢٠٠١ الرعاية يف سـنة      حامال لقني  ١٠٤ ٣٨٨

 . حامال٩٣ ٢٩٤وفرت احلماية فيها لـ 
 نفــذت عــن طريــق الربنــامج الــوطين للمســاعدة الغذائيــة عــدة مشــاريع هبــدف حتســني – ١٦٦

ومـن أمثلـة ذلـك    . احلالة التغذوية للنسـاء واألطفـال بصـفة رئيسـية، وهـم أكثـر السـكان عـوزا             
ألطفــال، الــيت قــدمت املســاعدة يف ســنة الــدعم الغــذائي املقــدم إىل املطــاعم الشــعبية ومطــاعم ا 

وبالنســـبة إىل حالـــة مطـــاعم  .  مســـتفيدا علـــى التـــوايل ١٤٤ ٥٣٠ و ٩٣٩ ٦٨٩ إىل ٢٠٠٣
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األطفــال يؤمــل يف خفــض انتشــار نقــص الفيتامينــات، واملعــادن، مثــل، احلديــد وفيتــامني ألــف   
ة التـوافر   يف املائة من احلاجة إىل احلديـد وتعـويض قلـ           ١٠٠وجيم وهلذا السبب خطط لشمول      

 .البيولوجي هلذا املغذي يف النظام الغذائي لألطفال
 يف إطار األعمـال الراميـة إىل تنميـة املسـاعدة املقدمـة إىل األمهـات يف مراكـز الرعايـة                     – ١٦٧

صــــديقة األم ” مستشــــفى اســــم ١٤٠، ٢٠٠٢-١٩٩٥منحــــت وزارة الصــــحة يف الفتــــرة 
ــا اســم  ١٥و “ والطفــل . “دعمــا لإلرضــاع الطبيعــي “ لصــديق األم والطفــ” مستوصــفا طبي

 .وأسدت منظمات مثل إيبفان وسيربن ورابطة اللنب تعاوهنا يف هذه األنشطة
 

 األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي واإليدز  
 تصيب األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي النساء أكثـر ممـا تصـيب الرجـال، نظـرا                  – ١٦٨
ويف بــريو . لــها أكثــر عرضــة لإلصــابة هبــذه األمــراض  ن تكــوين اجلهــاز التناســلي للمــرأة جيع أل

ــدز مــن انتشــار األمــراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي     ــبني الدراســة  . زادت مشــكلة اإلي وت
 أن ربـع عـدد النسـاء الالئـي كانـت هلمـا عالقـات جنسـية                  ٢٠٠٠االستقصائية للسكان لسـنة     

عــانني مــن يتصــال اجلنســي و شــهرا األخــرية مصــابات بــاألمراض الــيت تنتقــل باال١٢خــالل الـــ 
وتوجــد أكــرب نســب مــن النســاء املصــابات   . إفــرازات مــن اجلهــاز التناســلي أو مــن قــرح فيــه  

.  سـنة  ٢٩ و   ٢٥باألمراض الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي يف الفئـة الـيت تتـراوح أعمارهـا بـني                     
  حالـة إصـابة بـاألمراض الـيت        ٥٩٦ ٦٩٠ عوجلت   ٢٠٠٠ووفقا لتقارير وزارة الصحة يف سنة       

 . حالة٦٣٩ ٥٥٨ إىل ٢٠٠٢تنتقل باالتصال اجلنسي، وازداد عدد احلاالت املعاجلة يف سنة 
 عمــا ٢٠٠٢سـبتمرب  / وقـد أبلـغ حـىت أيلـول    ١٩٨٣ يوجـد اإليـدز يف بـريو منـذ سـنة      – ١٦٩

ومـع ذلـك ينبغـي اإلشـارة إىل اخنفـاض نسـبة املصـابني إىل املصـابات                  .  حلة ١٣ ٢٥٧جمموعه  
وحــىت شــهر تشــرين . ٢٠٠٢ســبتمرب / حــىت أيلــول٢ : ٣ إىل ١٩٨٧ يف ســنة ٣ إىل ٢٣مــن 
ــها    ٢٠٠١أكتــوبر /األول ــة املبلــغ عن  يف ١٩,٠٢ كانــت نســبة النســاء بــني التســعة آالف حال
 .املائة
وكـان طريقـة العـدوى      .  سنة ٣١ يبلغ متوسط سن جمموع حاالت اإليدز املبلغ عنها          – ١٧٠

 يف املائة من احلاالت، وكـان االنتقـال         ٩٦  هي االتصال اجلنسي يف    ٢٠٠٢سبتمرب  /حىت أيلول 
 . يف املائة١ عن طريق غري اجلهاز اهلضمي يف املائة و٣الرأسي من األم إىل الطفل 

 نظمت وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة،     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣ يف   – ١٧١
حتـذير  ”ة للتوعية ولتوجيـه     بالتنسيق مع جلنة املرأة يف كونغرس اجلمهورية، جلسة استماع عام         

 .“اإليدز/وطين للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية
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ــن      ٢٠٠٢ يف ســنة – ١٧٢ ــة م ــددة القطاعــات للصــحة املتكامل ــة املتع ــة الوطني  كلفــت اللجن
جانــب وزارة الصــحة ووزارة التعلــيم ومنظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات اجتماعيــة أساســية  

تعزيز الوقايـة مـن مـرض    ”إعداد اقتراح من أجل بخرى  ومنظمات أكادميية ودينية ومنظمات أ    
، لتقدميـه إىل الصـندوق العـاملي ملكافحـة املالريـا واإليـدز              “السل واإليدز يف بريو ومكافحتهما    

 .والسل
 لفتـــرة مخـــس ا دوالر٢٣ ٦٧١ ٨٧١ جنـــح االقتـــراح وحصـــل عنصـــر اإليـــدز علـــى – ١٧٣
 :حة هي كما يليرتبطة باستراتيجيات وزارة الصاملوالعناصر . سنوات

. العالج الـوايف لألمـراض الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي علـى املسـتوى األول للعـالج                    • 
ــق       والتشــخيص والعــالج املبكــران لألمــراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي عــن طري

ــدربني  ــاملني مـ ــل    ،عـ ــذا ميثـ ــتوى األول، وهـ ــدمات املسـ ــول إىل خـ ــادة يف الوصـ  وزيـ
 .ية األوليةاالستراتيجية الرئيسية للوقا

تــدخالت حمــددة يف الفئــات الــيت تنتشــر فيهــا األمــراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي  • 
ي رتقـــدمي املشـــورة والتقيـــيم اإلكلينيكـــي الـــدو (ة املتكاملـــرعايـــةوال. انتشـــارا كـــبريا

وبواسـطة عـاملني مـؤهلني      أوقـات مناسـبة     يف  ) واالختبارات املعملية ومجـع املـدخالت     
حـد  للخطـر مثـل العـامالت يف جمـال اجلـنس وعمالئهـم واللـواطيني                للفئات املعرضة لل  

 ونتيجــة لــذلك يــتالىف  ،مــن اإلصــابة بــاألمراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي بينــهم  
 .انتشار األمراض اليت نتقل باالتصال اجلنسي بني السكان بوجه عام

 مـن ناحيـة   التشجيع على تغيري السلوك واتبـاع أشـكال السـلوك اجلنسـي األقـل خطـرا         • 
 ،والسعي إىل نشر اإلخـالص املتبـادل      . اإلصابة باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي     

وتأخري بدء النشـاط اجلنسـي بـني الشـباب، والتقليـل مـن العالقـة اجلنسـية مـع شـركاء                
 .عابرين

احلد من انتقال فريوس نقص املناعة البشـرية واألمـراض الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي          • 
وقد جنح إعطاء العـالج املضـاد للفريوسـات أثنـاء احلمـل يف             . ترة احمليطة بالوالدة  يف الف 

 يف املائـة إىل  ٣٠خفض خطر اإلصابة بني األطفال حـديثي الـوالدة خفضـا كـبريا مـن              
 .١٩٩٦يناير / يف املائة، وتنفذ هذه االستراتيجية منذ كانون الثاين٨

حــىت اآلن جناحــا كــبريا يف مكافحــة  وقــد أحــرز . تعزيــز خــدمات نقــل الــدم يف البلــد  • 
 .انتقال األمراض هبذه الطريقة
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وتـدريب العـاملني    . اعتماد ممارسات األمن البيولـوجي مـن جانـب العـاملني الصـحيني             • 
الصحيني يضمن حصول املرضى على العالج املناسب، وخفض خطر التلوث بسـبب            

 .احلوادث
ــ:املشـــاركة املتعـــددة القطاعـــات  •  قة واملتســـقة للمؤسســـات املختلفـــة   املشـــاركة املنسـ

للقطاعــات الصــحية وقطاعــات أخــرى ومنظمــات غــري حكوميــة واجملتمــع املــنظم هــي 
 .أفضل طريقة ملواجهة هذا الوباء الذي له أصداء خطرية يف الصحة العامة

ــة املضــادة للفريوســات  •  ــة    : األدوي ــة إلزال أجريــت عمليــات تنســيق مــع منظمــات دولي
 . احلصول على األدوية املضادة للفريوسات واألمراضاحلواجز اليت تؤثر يف

 ٢٧٤٥٠ من بني املنجزات القانونية اليت أحرزت ملواجهة هذه املشكلة القـانون رقـم               – ١٧٤
اإليـدز مـن الضـريبة العامـة        /أدوية عـالج السـرطان وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية            الذي يعفي   
اليت يتعني التغلـب عليهـا مشـكلة تكـاليف     ومن املشاكل   .  ومن الرسوم اجلمركية   على املبيعات 

ــني      ــراوح ب ــا تت ــدر أهن ــيت يق ــة ال ــالج املســكن   ١٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠األدوي  دوالر أمريكــي للع
 .وإلعالة الشخص املصاب

ــه رقــم  DGSP-2002-265 ذكــر القــرار الثــاين رقــم  – ١٧٥ -DGSP-001 الــذي يعتمــد التوجي

DEAISDPCRD-CETSS-2002 ــمى ــاد للف ” املسـ ــالج املضـ ــال   العـ ــة لألطفـ ــات الرجعيـ ريوسـ
 الــذي يقــدم نظــام التــأمني ٢٧٦٥٧والقــانون رقــم “ اعــة البشــريةناملصــابني بفــريوس نقــص امل

الصحي املتكامل مبوجبه األموال من أجل الرعاية الصحية للسـكان الفقـراء غـري املـؤمن علـيهم        
 .عشرةفيقدم العالج اجملاين مبضادات الفريوسات الرجعية لألطفال حىت سن السابعة 

 
 العنف املوجه ضد املرأة  

وتترتـب عليـه آثـار كـبرية يف الصـحة           .  العنف نتيجة للقلق اجلنساين له مظـاهر خمتلفـة         – ١٧٦
 .البدنية والعقلية للمرأة سواء يف املدى القصري أو يف املدى املتوسط

 يف املائـة    ٢٥ من جانب ما يربـو علـى         ٢٠٠٠ أبلغ عن حاالت عنف شفوي يف سنة         – ١٧٧
أو “ هبــايهــتم يتجاهــل املــرأة أو ال ” النســاء وأكثــر البالغــات شــيوعا تتــدعي أن الــزوج   مــن
وهـذه  . “لقد أتعبتين وسوف أغـادر املـرتل      ”أو يقول هلا    “  يف وجهها عندما يكلمها    ،يصيح”

املواقف تتكرر كثريا بـني النسـاء األكـرب سـنا وبـني املطلقـات أو املنفصـالت وبـني النسـاء غـري                        
ــى   ــيماحلاصــالت عل ــة مــن النســاء املتزوجــات   ٤١وُضــربت . أي تعل “ مــرة واحــدة ” يف املائ

 ١٦، وصـرحت    “عـدة مـرات   ”)  يف املائـة   ٨٣(بواسطة الزوج أو الرفيـق، وضـربت أغلبيتـهن          
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سـيما األم الـيت    كما حدد األبوان على أهنمـا املعتـديان، وال        . يف املائة منهن بأهنن يضربن مرارا     
 .ملائة من احلاالت يف ا٤٥ترتكب العنف اجلسدي يف 

 يف املائة من األمهات بأن التوبيخ الشفوي هو شـكل           ٨٦ فيما يتعلق باألطفال صرح      – ١٧٨
العقاب األكثر تواترا الذي يستخدمه األب لتهذيب أبنائه، ومع ذلك فإنه يسـتخدم اللكمـات                

 ٣٣أن  ، واسـترعي االنتبـاه إىل       “ضـروري ” يف املائة من احلاالت عندما يعتقد أن هـذا           ٤١يف  
 .يف املائة من األمهات يعتقدن أن العقاب اجلسدي ضروري لتعليم األوالد والبنات

 . توجد يف البلد مؤسسات خمتلفة تلتزم بدعم النساء والفتيات ضحايا سوء املعاملة– ١٧٩
ترعـى وحـدات معاجلـة سـوء معاملـة          : مشروع أمنوطات معاجلة سوء معاملـة األطفـال        • 

 األطفـال   ١٩٩٤منـذ سـنة     ) اليت ترعاها اليونيسـيف   (رة الصحة،   األطفال، التابعة لوزا  
 وحـــدة ٢٢ كانـــت توجـــد ٢٠٠٠ويف ســـنة . واملـــراهقني حـــىت ســـن الثامنـــة عشـــرة

 . مركز إحالة على املستوى الوطين٣٢للمعاجلة املتكاملة واملتعددة التخصصات و 
مراكـز إغاثـة    أنشئت على املستوى الوطين مكاتـب حمـامني عـن األطفـال واملـراهقني و               • 

 ٥٧٧ عنيــت بـــ ٢٠٠١ويف ســنة . املــرأة الــيت تعــىن بصــورة مســتدمية حبــاالت العنــف  
ــة عنــف أســري وجنســي، وازداد عــدد احلــاالت إىل   ١٠٧ ــة يف ٢١٢ ٧٧٥ حال  حال
والتحليــل الــدقيق هلــذه الزيــادة هــو جــزء مــن األهــداف املســتقبلية الــيت   . ٢٠٠٢ســنة 

 .قيقهاينبغي لواضعي السياسات أن يعملوا على حت
 بذلت وزارة الصحة جهودا لرعاية النساء الالئي تعرضـن للعنـف وعـدد االهتمامـات              – ١٨٠

 حالــة عنــف جنســي يف مؤسســات وزارة الصــحة يف ســنة ٨٨ ١١٨وقــد عــين بـــ . يــبني ذلــك
 الـيت عـين     ١٩٩٧ حالة تتعلق بنساء وهـذا الـرقم أكـرب مـن رقـم سـنة                 ٦٣ ٨٦١، منها   ٢٠٠٢

 .الة عنف ح٤ ٨٨٩فيها مبا جمموعه 
 ٤٨ ٦٠٤ كانـت    ٦٩ ٧٩٩ من جهة أخـرى كـان جممـوع عـدد حـاالت االكتئـاب                – ١٨١

 الـيت عـين فيهـا مبـا جمموعـه        ١٩٩٧وهذا يبني زيادة كـبرية بالنسـبة إىل سـنة           . منها تتعلق بنساء  
وهذه الزيادة يف االهتمام مبشاكل الصحة العقلية ستستمر يف السـنوات املقبلـة ألن           . ٤٧ ٠١٦

 . قد زادت االهتمام بالصحة العقلية يف مجيع مؤسساهتاوزارة الصحة
الــذي مــولّن . “مــن أجــل حيــاة ســليمة األســرة البريوويــة ” يف إطــار تنفيــذ مشــروع  – ١٨٢

 و  ٢٠٠١ وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة يف عـامي                 –وكالة املعونـة الوطنيـة      
تماعيـة، نظمـت حلقـات تدريبيـة ترمـي إىل      ، ونفذته وزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االج       ٢٠٠٢
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تقويــة احتــرام الــذات لــدى املــرأة واألبنــاء والبنــات يف األســر الشــعبية، هبــدف هتيئــة الظــروف   
 .املناسبة ملنع احلمل املبكر وتعاطي املخدرات

 لوزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة        املؤسسة الوطنية للرفاهية األسرية التابعة     قام   – ١٨٣
 مــــن الكبــــار واملســــنني يف نــــوادي املســــنني، املخصصــــة ١ ٥٢٦ بإشــــراك ٢٠٠٢ســــنة يف 

.  سـنة أو أكثـر ويعـانون مـن الفقـر أو اهلجـر العـائلي              ٦٠لألشخاص الـذين يبلغـون مـن العمـر          
وتضـمنت األنشـطة املضـطلع      .  مقاطعة يف بـريو مـن بـني املشـتركني          ١٥ امرأة من    ٨٢٨وكان  

ملـي وتكـوين جمموعـات املسـاعدة الذاتيـة وحلقـات عـن              حلقـات عـن العـالج املع      : هبا ما يلـي   
احترام الذات ومحالت صحية وقائية وحلقات عن الواجبات واحلقوق وحمـو األميـة واأللعـاب               

 .الرياضية ورياضية املشي
 ومن بني العناصر اليت تؤثر يف الصـحة العقليـة لعـدد كـبري مـن النسـاء يف بـريو العنـف           – ١٨٤

وقــام الربنــامج الــوطين ملكافحــة . صــحة البدنيــة والنفســية واجلنســيةاألســري، الــذي يــؤثر يف ال
ــة يف ســنة       ــة االجتماعي ــرأة والتنمي ــوزارة شــؤون امل ــابع ل  ٢٠٠٢العنــف األســري واجلنســي الت

 شخصـا مشـتركا يف ممارسـة العنـف األسـري، يف أيـام للتـدريب املقـدم مـن                ٧٠ ٨٢١بإشراك  
وباملثـل قـام الربنـامج الـوطين     . وى الـوطين خالل أحاديث ومناقشات وحلقات عمل على املست     

 شخصــا ٢٧٢ ٨٠٢ بالعمــل علــى تعبئــة ٢٠٠٢ملكافحــة العنــف األســري واجلنســي يف ســنة  
وشـنت هـذه    . للمشاركة يف محالت توعية يف إطار اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة            

اق وحمافـل عامـة     احلمالت يف مجيع أحناء بريو وتضمنت أنشطة مثل مناقشـات ولقـاءات وأسـو             
 .واستعراضات يف الشوارع

 لتأمني األعمال الرامية إىل القضاء املنهجي على العنف األسـري قـام الربنـامج الـوطين                 – ١٨٥
ــنة (ملكافحـــة العنـــف األســـري واجلنســـي   ــا متعـــدد ٣٦بإنشـــاء وتعزيـــز ) ٢٠٠٢يف سـ  مكتبـ

 . إغاثة املرأةالقطاعات للمشاركة بصورة وافية يف األماكن اليت تعمل فيها مراكز
 لتكوين متثيل مجاعي واع مبدى وأصداء العنف األسري واجلنسـي يف اجملتمـع يف بـريو              – ١٨٦
 يف احلصـول علـى      ٢٠٠٢ يف الفتـرة     الربنامج الوطين ملكافحة العنف األسري واجلنسـي      جنح  

ــد  ــل    ١٢تعه ــدن مث ــاهريي يف م ــائط االتصــال اجلم ــن وس ــا   :  م ــا والمباييك ــا وكاخامارك ليم
ــا وأياكوتشــو وواتشــو،     وتشــيكالي ــا ووانوكــو وتاكن ــا وأوخابامب ــورا وآريكويب و وكســما وبي

بإنتـــاج رســـائل تليفزيونيـــة قصـــرية تتنـــاول هـــذه املشـــكلة االجتماعيـــة، وتتحـــول إىل حمـــاور   
 .للمعلومات والوقاية

، يف تكـوين    ٢٠٠٢ جنح الربنامج الوطين ملكافحـة العنـف األسـري واجلنسـي يف سـنة                – ١٨٧
ــرا وم٢٢٨ ــية ورواد ورائـــدات جمتمعـــيني    ميسـ ــة أساسـ ــاء يف منظمـــات اجتماعيـ ــرة أعضـ يسـ
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يضطلعون بأعمال رصد ومنع العنف األسري يف أحياء كوماس وسان خـوان دي لوريغانتشـو       
وسان خوان دي مريافلورس وبارانكو وسان لويس وفينتانيليا وكايـاو وفليـا السـلفادور وليمـا                

 .سركادو
 

 سرطان عنق الرحم  
 يتعلــق بالســرطان الــذي يصــيب عنــق الــرحم فإنــه الســبب الرئيســي للوفــاة بــني    فيمــا– ١٨٨

 وفــاة بســبب ٦ ٣٦٩ ســجلت يف بــريو ١٩٩٧ و ١٩٨٦ففيمــا بــني عــامي  . النســاء يف بــريو
ومن الصعب تقدير مدى انتشار هذا النـوع مـن سـرطان عنـق الـرحم يف                 . سرطان عنق الرحم  

 وفـاة   ٩٣٣ حـدثت    ١٩٩٣ و   ١٩٩٠عـامي   وفيمـا بـني     . البلد ألنه ال توجد سـجالت كافيـة       
وزارة ( بســبب ســرطان الثــدي يف منطقــة ليمــا الكــربى  ٩٩٢بســبب ســرطان عنــق الــرحم و  

 ).١٩٩٤الصحة، اإلدارة التنفيذية لألمراض غري املعدية، 
 يف مؤسســات وزارة ٢٠٠١ و ١٩٩٧ أخـذت يف مجيـع أحنـاء البلـد فيمـا بـني عـامي        – ١٨٩

 يف املائــة ٠,٧٨لــرحم تــراوح عــدد املوجــب منــها بــني   مســحة لعنــق ا٢ ٢٠٨ ٢٩٣الصــحة 
 . يف املائة تقريبا١,٨٤ و

 الـذي  TAT1 تضمنت املقترحات اليت وضعت ملكافحة سرطان عنـق الـرحم مشـروع            – ١٩٠
منظمـة بـاث   : تنفذه منظمة الصحة للبلدان األمريكية بتدخالت من منظمات أخرى مـن بينـها           

 التابعة جلامعة جون هوكرت ومؤسسـة       JHPIEGOسسة  والوكالة الدولية لبحوث السرطان ومؤ    
واخلطة الوطنية للوقاية مـن سـرطان اجلهـاز التناسـلي           ) ENGENDERHEALTH(توليد الصحة   

وجتـرى عمليـات فـرز مبسـح عنـق الـرحم والفحـص البصـري                . لوزارة الصحة يف سـان مـارتني      
.  ملسـحة عنـق الـرحم      حبمض اخلليـك ذي الصـلة بـالعالج بالتجميـد باعتبـاره بـديال أو مكمـال                

وهو مشروع منوذجي الستراتيجية فعالـة مـن حيـث التكلفـة للوقايـة مـن سـرطان عنـق الـرحم                      
 . سنة٤٩ و ٢٥بني النساء الشديدات التعرض للخطر، أي الالئي تتراوح أعمارهن بني 

 
 املشاركة االجتماعية للمرأة  

ــة للمــرأة يف أنشــطة الصــحة ال   – ١٩١ ــات   حفــزت املشــاركة االجتماعي عامــة وأنشــئت مجعي
ــة إلدارة الصــحة ” ــة    “ اجملتمعــات احمللي الــيت تشــارك فيهــا املنظمــات النســائية احلضــرية والريفي

 ٢ ٠٨٢ويوجـد يف الوقـت احلاضـر        . بنشاط، وتتعاون يف اإلدارة املشتركة للخدمات الصحية      
 ٣٥ل حنـو  مؤسسة صحية على غرار اجملتمعات احمللية إلدارة الصحة على املستوى الـوطين، متثـ          

 .يف املائة من جمموع عدد املؤسسات القائمة
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ــة الصــحية       – ١٩٢ ــة للرعاي ــذ اخلطــة الوطني ــوزارات لتنفي ــني ال ــات مشــتركة ب  وضــعت اتفاق
 وقـع   ٢٠٠١ويف سـنة    . املتكاملة للطلبة واملراهقني وكفالـة الرعايـة اجليـدة يف الوقـت املناسـب             

ة ووزارة الصحة للرعايـة املتخصصـة لألطفـال      اتفاق بني وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعي      
واألمهات الراعيات وأفراد األسر اليت تستخدم خـدمات برنـامج فافـا فاسـي، الـذي يرمـي إىل                   

وتقدم فيه خدمات رصد النمـو والتطـور والتـأمني الصـحي      . رعاية األطفال دون سن السادسة    
 .راعية أما ٤ ٥١١ طفال و ٣٦ ٣٨١ويستفيد من هذه اخلدمة . املتكامل

 
 صحة الطفل  

 مـن بـني   ٣٣ يف بـريو يتـوىف    ٢٠٠٠ وفقا للدراسة االستقصائية لألسـر املعيشـية لسـنة           – ١٩٣
 يف ٣٧وحـدث اخنفـاض قـدره      .  طفل يف بريو قبل بلوغ السـنة األوىل مـن العمـر            ١ ٠٠٠كل  

؛ ومـع ذلـك فإنـه جيـب         ٥٢ وهو   ١٩٩٥ – ١٩٩٠املائة عما هو مقدر لفترة اخلمس سنوات        
 يومــا مــن العمــر قــد ٢٨ر أن الوفيــات بــني األطفــال حــديثي الــوالدة الــذين مل يبلغــوا  أن نــذك

 يف املائة؛ أي أن أكثـر مـن نصـف    ٥٥ يف املائة إىل ٥٢ يف املائة فارتفعت من     ٣ازدادت بنسبة   
 .األطفال الذين يتوفون قبل بلوغ سن سنة ميوتون قبل بلوغ سن شهر

الوفيــات أكــرب بــني األطفــال الــذكور عنــه بــني    حســب التقريــر املــذكور فــإن معــدل  – ١٩٤
وأطفال األمهات املراهقـات معرضـون للوفـاة بقـدر أكـرب،            .  يف املائة  ٦األطفال اإلناث بفارق    

 . يف األلف٥٢إذ يبلغ معدل الوفاة بينهم 
ــالوالدة    – ١٩٥ ــرة احمليطــة ب ــاة يف الفت ــغ معــدل الوف  حامــل يف الشــهر  ١ ٠٠٠ لكــل ٢٣ يبل

وهو أكرب يف مناطق سلسلة اجلبال مثل فاسكو أو كوسكو حيث يبلغ معـدل              السابع أو أكثر،    
 .١ ٠٠٠ لكل ٤٠الوفيات أكثر من 

تـأخر يف   ( يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة من نقص التغذيـة املـزمن               ٢٥ يعاين   – ١٩٦
ورة وهـو يـؤثر بصـ     . ١٩٩٦ يف املائة عما كان يف سنة        ٩، وهو أقل بـ     )النمو بالنسبة إىل السن   

أكــرب يف أطفــال املنــاطق الريفيــة املقــيمني يف مقاطعــات مثــل كاخاماركــا ووانوكــو وأبورميــاك   
 .وكوسكو ووانكافيلكا

ــدم مشــكلة شــائعة يف   – ١٩٧ ــر ال ــا     ٥٠ فق ــال دون ســن اخلامســة، وفق ــن األطف ــة م  يف املائ
يف ، وهو يصيب طفـل مـن بـني كـل طفلـني              ٢٠٠٠للدراسة االستقصائية لألسر املعيشية لسنة      

)  يف املائـة   ٥٦(وفقر الدم أكثر شيوعا من بني األطفال الذين يقيمون يف سلسـلة اجلبـال               . البلد
 يف املائـة مـن   ٦٢وبني أطفال مقاطعيت باكتا وكوسكو حيث يعاين من هذه املشكلة أكثر مـن      

 .السكان دون سن اخلامسة
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رقم أقـل ممـا      طفـال وهـذا الـ      ٣ ٩١٣ أبلغـت وزارة الصـحة عـن وفـاة           ٢٠٠٢ يف سنة    – ١٩٨
وكانــت تغطيــة األطفــال دون ســن اخلامســة برصــد  . ٤ ٠١٨ وهــو ٢٠٠٠أبلــغ عنــه يف ســنة 

 يف املائــة، وفقــا لوحــدة ٦٤,٥ بنســبة ٢٠٠٠النمــو والتطــور بســبع مــرات رصــد خــالل ســنة  
 يف املائــة فيمــا ٨٩وكانــت التغطيــة بنســبة . التحليــل التابعــة لــإلدارة العامــة لصــحة األشــخاص

 . دون سن سنةيتعلق باألطفال
 يف ٩٥,٢٣(واحلصــبة )  يف املائــة٩٤,٥( الشــمول بالتحصــني ضــد شــلل األطفــال     – ١٩٩
 يف املائـة يف سـنة   ٩٢تربـو علـى   )  يف املائـة ٩٤(وباملصـل الثالثـي   )  يف املائـة  ٩٢(والسل  ) املائة

 اجلــدول الــزمين ٢٠٠٢يونيــه /وعــالوة علــى ذلــك عــدلت وزارة الصــحة يف حزيــران. ٢٠٠٢
واملالريـا واحلمـى الصـفراء،    ) بـاء ( فعممت التحصـني ضـد التـهاب الكبـد الوبـائي        للتحصينات

 .نظرا ألن هذه األمراض قد حتولت إىل مشكلة صحية عامة
 يف املائة من األطفـال حـديثي الـوالدة دون سـن             ٧٢ جيري الكشف بعد الوالدة على       – ٢٠٠

 يف املائـة مـن املولـودين يف         ١٤  يف املائة من املولودين يف املؤسسـات الصـحية، و          ٥٨: اخلامسة
 امـرأة يف فتـرة النفـاس يف املؤسسـات         ٣٣٨ ١١٩ جـرت رعايـة      ٢٠٠٠ويف سـنة    . مكان آخر 

 .٣٥٨ ٩٥٨، ٢٠٠٢الصحية يف حني كان عدد الذين قدمت إليهن هذه الرعاية يف سنة 
 األمراض املنتشـرة بـني األطفـال هـي بصـورة رئيسـية أمـراض اجلهـاز التنفسـي احلـادة                      – ٢٠١

ــة و ٢٠وأمــراض اإلســهال الــيت أصــابت    ــوايل ١٥ يف املائ ــة علــى الت ووفقــا للدراســة  .  يف املائ
 فـإن نصـف األطفـال فقـط يـذهبون إىل املؤسسـات             ٢٠٠٠االستقصائية لألسـر املعيشـية لسـنة        

 .الصحية للعالج
ــة  ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ فيمــا عــامي  – ٢٠٢ ــأمراض  ٩ ٥٤٤ ١٤٧ جــرت رعاي  طفــال مصــابا ب

 يالصـح التـأمني    نظـام    مويقـد . يف املؤسسات الصـحية التابعـة لـوزارة الصـحة          املنتشرةالطفولة  
 .باجملانإىل املرضى املتكامل الرعاية والعالج 

فاسـي التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة يف                 وضع الربنامج الوطين فافا    – ٢٠٣
مهـات الراعيـات وأفـراد       اتفاقا مع وزارة الصحة للرعاية املتخصصـة لألطفـال واأل          ٢٠٠١سنة  

لرصـد النمـو والتطـور      فاسـي، وال سـيما اخلـدمات الصـحية           األسر اليت تستعمل خـدمات فافـا      
 ٣٦ ٣٨١ويستفيد من األعمال املقدمة يف إطـار هـذا االتفـاق            التأمني الصحي املتكامل    ونظام  
 . مقرا إقليميا٣٣ أما راعية يف ٤ ٥١١ طفال و
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 صحة املراهقني  
 يف املائــة مــن ٢٢ ســنة حنــو ١٩ و ١٠راهقــون الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   ميثــل امل– ٢٠٤

 ١٥ يف املائة من املراهقات الالئي تتـراوح أعمـارهن بـني             ١٣و  . يف بريو  جمموع عدد السكان  
بـني اإلنـاث غـري      الفئـة    ههـذ تبلـغ نسـبة     و.  سنة هن أمهات فعال أو حوامل للمرة األوىل        ١٩ و

 وبـني  ، يف املائـة   ٢٦وبني الالئي يقمن يف مناطق الغابات       ) ملائة يف ا  ٣٧(احلاصالت على تعليم    
 . يف املائة٢٢الالئي يعشن يف املنطقة الريفية 

 يف املائة من حاالت دخـول املستشـفيات بسـبب اإلجهـاض تكـون يف           ٨يقدر أن حنو     - ٢٠٥
كــورديرو ( وتتعلــق هــذه احلــاالت بقّصــر دون ســن التاســعة عشــرة ،وزارة الصــحةمؤسســات 

 . يف املائة من هذه احلاالت بإجهاض مراهقات١٤وتتعلق ). ٢٠٠١
ــة واملراهقــة،    – ٢٠٦ ــة للعمــل مــن أجــل الطفول  ٢٠١٠ – ٢٠٠٢ حــددت يف اخلطــة الوطني

 ):٨اهلدف االستراتيجي رقم (أربعة أهداف خلفض معدل احلمل بني املراهقات 
 . يف املائة٣٠خفض معدل اخلصوبة بني املراهقات بنسبة  • 
ــة املهمشــة     خ •  ــة واألمازوني ــاطق األندي فــض معــدل وفيــات األمهــات املراهقــات يف املن

 . يف املائة٥٥بنسبة 
مضـامني  تشـمل    يف املائة من املراكز التعليمية مشاريع تعليميـة مؤسسـية            ٧٠توجد يف    • 

للتثقيف اجلنسـي واملسـاواة بـني اجلنسـني والوقايـة مـن أنـواع السـلوك اجلنسـي اخلطـر                     
 .سابقة للوالدة والرعاية املتكاملة لألطفالوالرعاية ال

 . محلهاال تترك أي مراهقة حامل دراستها بسبب • 
الرعاية السـابقة للـوالدة يف املؤسسـات التابعـة لـوزارة الصـحة فيمـا بـني عـامي            قدمت  – ٢٠٧

 ١٤٠ ٨٦٤ وجــرت رعايــة مــا جمموعــه  ، مراهقــة حامــل١ ١٧٦ ٤١٤ لـــ ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠
 .مراهقة أثناء الوالدة

وحددت هلـن عنـد     . ملراهقات يف بعض مؤسساهتا   إىل ا  قدمت وزارة الصحة خدمات      – ٢٠٨
ويركز على الرعاية املتعلقة بأمراض النساء والتوليـد، وال سـيما    .االقتضاء ساعات عمل خمتلفة 

ــرة النقاهــة   ــق بفت ــة   ،وجــرى. فيمــا يتعل ــذ ، باالشــتراك مــع بعــض املنظمــات غــري احلكومي  تنفي
ومـن جهـة أخـرى قـام        . ملتكاملـة مـع التركيـز علـى عمليـات التوعيـة الوقائيـة             خدمات الرعاية ا  

اخلـدمات املبينـة بالتفصـيل      (التأمني الصحي أيضا بتقدمي خـدمات لتلبيـة احتياجـات املراهقـات             
 ). يف املرفقات١٢يف اجلدول رقم 
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مية االجتماعيـة    لوزارة شؤون املرأة والتن    املؤسسة الوطنية للرفاهية األسرية التابعة     قدم   – ٢٠٩
لـديهن  )  سـنة  ١٧ و   ١٣تتـراوح أعمـارهن بـني       ( مراهقـة    ٢ ١١٣ الرعايـة إىل     ٢٠٠٢يف سنة   

يف إطــار أعمالــه الراميــة إىل تنميــة القــدرات واملهــارات   وذلــك مشــاكل اجتماعيــة اقتصــادية،  
ال واالستعدادات والقيم، وعلى رأسها اجلهود املبذولة للوقاية من احلمل املبكر وإسـاءة اسـتعم     

 . مقاطعة يف بريو١٥ مراهقة يف ٩٢٣واستفادت منه . العقاقري واالنضمام إىل العصابات
 أمــا ٣١ إىل ٢٠٠٢ قــدم املعهــد الــوطين للرفاهيــة األســرية الرعايــة املتكاملــة يف ســنة   – ٢١٠

وقدمت إليهن أعماال تدريبيـة وتأهيليـة والغـذاء واملـأوى           . ا دي كاسيا  تمراهقة يف دار سانتا ري    
 .عاهد التقنيةيف امل

 
 املسناتصحة   

 سنة وأكثر يف بريو، وفقـا لتقـديرات املعهـد           ٦٠ يبلغ عدد السكان البالغني من العمر        – ٢١١
ــوطين لإلحصــاء واملعلومــات   ــة     ٧,٢ال ــام املطلق ــة مــن جممــوع عــدد الســكان، وباألرق  يف املائ

 ٢٠٠٠ سـنة     نسبة النساء الالئي يف مرحلـة انقطـاع الطمـث يف           توبلغ.  نسمة ١ ٨٤٨ ٠٠٠
 . يف املائة١٥حنو 
 وضــعت وزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة اخلطــة الوطنيــة       ٢٠٠٢ يف ســنة – ٢١٢

ــرة   ــة االحتياجــات     . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢للمســنني للفت ــدافا واســتراتيجيات لتلبي وهــي حتــدد أه
بري لكـن   لعمـر املتوقـع هلـن كـ       ااملتكاملة هلذه الفئـة، الـيت تضـم أكثـر النسـاء حرمانـا، ومتوسـط                 

سـبب ظـروف الالمسـاواة بـني اجلنسـني الـيت تـؤدي إىل عـدم حصـول                   بنوعية معيشـتهن سـيئة      
 . ألهنن مل جيدن الفرصة للدراسة أو للحصول على عمل بأجر،أغلبيتهن على معاش تقاعدي

 
  احلياة االقتصادية واالجتماعية– ١٣املادة   

 علـى التمييـز ضـد املـرأة يف          تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء           
اجملــاالت األخــرى للحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس تســاوي 

 :الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما
 االستحقاقات األسرية  

 استراتيجية جديدة ملكافحـة الفقـر يـديرها الصـندوق الـوطين      ٢٠٠١ وضعت يف سنة   – ٢١٣
جتماعية، الذي يهتم بصفة خاصة باملرأة الـيت تعـاين مـن العـوز وتعـيش              للتعويضات والتنمية اال  

ويقدم الصـندوق الـوطين للتعويضـات       . يف املناطق الريفية واألندية املرتفعة ويف الغابات يف بريو        
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 التــدريب بصــفة مســتمرة إىل  ،يــة، الــذي يســعى إىل تعزيــز التنميــة اجملتمعيــة  عوالتنميــة االجتما
 .حل مشاريعهنالنساء يف خمتلف مرا

، الـــذي “مشـــروع الطـــوارئ االجتماعيـــة اإلنتاجيـــة” وضـــع ٢٠٠١ خـــالل ســـنة – ٢١٤
يستهدف إدرار الدخل وحتسني مستويات نوعية املعيشة للسكان الريفيني الفقـراء، عـن طريـق               

 .خلق فرص العمالة املؤقتة
ير ينــا/ كــانون الثــاين١٨ســس يف  الــذي أُ،“مكتــب تنســيق مكافحــة الفقــر ” أنشــئ – ٢١٥
ــة  ٢٠٠١ ــرة االنتقــال إىل الدميقراطي ــة وللمجتمــع املــدين    . ، خــالل فت وهــو يضــم ممــثلني للدول

التنسيق املتضافر جلميـع جهـود      : وللقطاع اخلاص، ويسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هي        
ع الربامج احلكومية املختلفة والتنسـيق      يومبادرات الدولة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ وجتم      

فعال يف اجملـال الـوطين بـني ممثلـي اجملـاالت املـذكورة أعـاله واملؤسسـات املتعاونـة القائمـة يف                       ال
 .اخلارج
. ٢٠٠٢ديسمرب  / خطة عمل ذات أهداف حىت كانون األول        أعد مكتب التنسيق   – ٢١٦

 يف ٢١٣ يف القــرى و ١٦٢ يف املقاطعــات و ٢٦ مكتــب عمــل منــها ٤٠٠وأنشــئ أكثــر مــن 
 .األحياء
 يتعلق باألنشـطة الراميـة إىل تعزيـز األسـرة بوصـفها الوحـدة األساسـية للمجتمـع               فيما – ٢١٧

 لـوزارة شـؤون   املؤسسة الوطنية للرفاهية األسرية التابعـة جتدر اإلشارة إىل العمل الذي يقوم به    
 مـن األطفـال واملـراهقني والشـباب         ٢٨ ٠٠٠املرأة والتنمية االجتماعية الذي مكن مـن رعايـة          

 مقاطعـة  ١٥ مركـزا جمتمعيـا يف       ٥٩ مركـزا لتعزيـز األسـرة و         ٣٥ يف   ٢٠٠٢نة  واملسنني يف سـ   
 .يف بريو

 
 احلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية  

، التـابع لربنـامج دعـم إعـادة التـوطني يف            “املليون فـالح  ”برنامج   نفذت عن طريق     – ٢١٨
ــها   ــوارئ وتنميت ــاطق الط ــروض الصــغري   من ــدمي الق ــة مشــاريع لتق ــة إىل النســاء يف  ، ثالث ة للغاي

 قرضـا صـغريا للغايـة اسـتفادت         ٧٦مقاطعات أياكوتشو وخـونني وبونـو، فمـنحن مـا جمموعـه             
 مشــروعا ٢٣٠وبربنــامج املليــون فــالح أمكــن تنفيــذ  .  امــرأة يف املنطقــة الريفيــة١ ٢٩١منــها 
 . شخص مباشرة١٤ ٤٠٠ مبشاريع إنتاجية أفادت ١٤٠ منها هبياكل أساسية و ٩٠يتعلق 
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 الوصول إىل تنظيم وإدارة املؤسسات الصغرية للغاية  
برنامج دعم املؤسسـات الصـغرية والصـغرية للغايـة التـابع للصـندوق              برنامج  قدم   – ٢١٩

ــة،     ــة االجتماعي ــوطين للتعويضــات والتنمي ــا    ال ــوم هب ــيت يق ــان   ،ضــمن األنشــطة ال ومهــا هيئت
 قـدمت   ٢٠٠٢يـة االجتماعيـة، يف سـنة        مركزيتان عامتان تابعتان لوزارة شؤون املرأة والتنم       ال

يف ( يف املائـة منـهم نسـاء       ٤٧,١٩ منِظمة ومنِظم مشاريع صـغرية، كـان         ٣٠ ٥٥٠قروض إىل   
 ). جماال اقتصاديا اجتماعيا صغريا١١

 قام مكتب التعاون الشعيب التابع لوزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة عـن طريـق                 – ٢٢٠
وهــو ، “رات االجتماعيــة إلدرار الــدخل للنســاء الفقــريات لــدعم املبــاد”املشــروع الرائــد 

 ١ ٧٦٧امتداد وتتويج ملشروع دعم املبادرات االجتماعية إلدرار الدخل للفقـريات، بتـدريب             
 يف املائـة مـن      ٨٠، وكانـت املشـتركات ميـثلن        ٢٠٠٢شخصا على معـارف تقنيـة خـالل سـنة           

 .جمموع عدد املشتركني
جتهيـز  ” مشـتركا يف مشـروع   ٣٠، ٢٠٠٢شعيب يف سـنة      كان لدى مكتب التعاون ال     – ٢٢١

 يف املائـة مـن   ٩٥ وكـان  .“مسك السلمون املرقط على شكل شـرائح وتعبئتـه بتفريـغ اهلـواء      
جمموع عدد املستفيدين نسـاء مـدعمات ببنـاء وتشـغيل مصـنع لتجهيـز مسـك السـلمون املـرقط                

 .عالوة على حصوهلن على تدريب تقين
 

 واملساكناحلصول على املمتلكات   
ــنة  وزارة اإلســكان والتشــييد واإلصــحاح   تســتهدف – ٢٢٢ ــأة يف س ــز ٢٠٠٢ املنش  تعزي

حصول القطاعـات السـكانية املهمشـة علـى مسـاكن اجتماعيـة وافيـة بـذلك باإلعمـال الفعـال                    
وحتقيقـا هلـذه الغايـة أنشـئ برنـامج املسـكن الشـعيب اخلـاص                . ألحد احلقوق األساسية لإلنسـان    

القرار الـوزاري   د املالية احملدودة وأكثر السكان معاناة من التمييز مبوجب          للسكان ذوي املوار  
 تشــــرين ١١ويف . ٢٠٠٢ســــبتمرب / أيلــــول١٣، الصــــادر يف VIVIENDA-2002-054رقــــم 
 بوصـــفه ،٢٧٨٢٩القـــانون رقـــم مبوجـــب الســـكين ند الســـ أنشـــئ ٢٠٠٢أكتـــوبر /األول

ملسـاكن وميثـل حـافزا علـى االدخـار        مساعدة مباشرة ال ترد، تقدم مـرة واحـدة للمسـتفيدين با           
ــ. وجلهــودهم البنــاءة لــى هــذه الــربامج حــذفت املعــايري التقليديــة   عت احلصــول اوبالنســبة لطلب

املتعلقة برئاسة األسرة والقاصرة على جنس الرجال واعتربت املرأة أهل هلا علـى قـدم املسـاواة                 
وألول مرة أتيح عن طريـق      . طوالعامل احلاسم بالنسبة للجنسني هو الوفاء بالشرو      . مع الرجل 

هذه الـربامج احلصـول علـى مسـكن لقطـاع مهمـش بصـورة مزدوجـة مثـل قطـاع العـاملني يف                        
 .املنازل والشرطان الوحيدان مها شهادة املخدوم واالدخار املصريف ذو الصلة
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، األمـن القـانوين     املشروع اخلاص لتمليك األراضي    وفرت وزارة الزراعة عن طريق       – ٢٢٣
 وهيـأت الظـروف األساسـية الالزمـة لتنميـة         ،مالكات قطـع األرض يف املنـاطق الريفيـة        ملالكي و 

سوق األراضي الصاحلة لالسـتخدام الزراعـي وزيـادة االسـتثمار اخلـاص يف الزراعـة واحلصـول                  
، أي تنظـيم امللكيـات      “املسـح ” تطبق منهجيـة تنفيـذ       ١٩٩٦ومنذ سنة   . على االئتمان الرمسي  

وتراعــي عمليــة التمليــك املســاواة بــني املــواطنني  . يفيــة يف منطقــة مــاالكــبرية لقطــع األرض الر
ومـــن أهـــم اآلثـــار . ١٩٩٣وفقـــا للدســـتور السياســـي لـــبريو لســـنة ، واملواطنـــات يف احلقـــوق

ــة حبيــث      ــرأة يف امللكي ــد حقــوق امل ــز وتوطي ــة تعزي ــة األراضــي،   ياالجتماعي راعــى ســجل ملكي
 صــدرت ٢٠٠٢وخــالل ســنة . لزوجيــة، حقــوق الشــركة ا٦٦٧ســيما اخلــاص باملرســوم  وال

 شهادة للنسـاء    ٤٦ ٥١٥فاء الصبغة الرمسية على امللكية الريفية، منها        ض شهادة إل  ٢١٠ ٦٣٧
إلضـفاء الصـبغة الرمسيـة علـى      ٢٠٠٣يف سـنة   شهادة ٢٧٣ ٧٠٨وخيطط إلصدار . املنتِجات  

 .تجا شهادة ملكية للنساء املنِت٦٠ ٠٠٠امللكية الريفية؛ وسوف تصدر أكثر من 
 

 املشاركة يف األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية  
 يف اإلنتـاج الثقـايف نظـم        ،فز وتشجيع للمرأة على املشاركة، ال سيما املـرأة الريفيـة          حل – ٢٢٤

الربنامج الوطين إلدارة األحواض املائية واحملافظـة علـى التربـة التـابع لـوزارة الزراعـة يف تشـرين                 
اليت فازت فيها بقة الوطنية األوىل لألفكار املتعلقة باملرأة الريفية،       املسا ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

 .حصلن على جوائز يف متحف األمةونساء من مقاطعات كوسكو وكونو ووانكافيليكا، 
 وهـو مؤسسـة ال مركزيـة عامـة تابعـة لـوزارة              الوطين للدعم الغذائي،  الربنامج   نظم   – ٢٢٥

 لـدعم التنميـة املتكاملـة       ةثقافيـ مناسبات   ٢٦،  ٢٠٠٢نة  شؤون املرأة والتنمية االجتماعية يف س     
 وضـع الربنـامج الـوطين    ٢٠٠٢وخـالل عـام   . للمرأة اليت تشترك يف املنظمات النسائية يف البلد 

للــدعم الغــذائي جمموعــة تــدريبات علــى التغذيــة والغــذاء املتــوازن، تســتهدف عضــوات يف          
 . امرأة١٢ ٨٧٠ جمموعه ودرب خالل الفترة املذكورة ما. املنظمات النسائية

 ينظم اجمللس الوطين إلدماج املعوقني التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة        – ٢٢٦
اللقــاء الــوطين األول للمعوقــات، وهــو حــدث ســيتيح زيــادة مشــاركة عضــوات         ) ٢٠٠٣(

ربات اخلــمناقشـة وتبـادل   للاملنظمـات املسـجلة لـدى اجمللــس الـوطين إلدمـاج املعـوقني يف حمفــل       
ميكنــهن مــن إجــراء تشــخيص للحالــة يكــون أساســا القتــراح تــدابري ملموســة ترمــي إىل حتقيــق  

 .إدماجهن االجتماعي واالقتصادي والثقايف الكامل
لتقاســم  تعتمــد مشــاركة املــرأة االجتماعيــة واإلنتاجيــة يف بــريو علــى هتيئــة الظــروف    – ٢٢٧

الجتماعيـة يف حيـاة اجملتمـع، بـدءا مـن النـواة             يف خمتلـف اجملـاالت ا     املسؤولية بني الرجل واملـرأة      
فاسـي التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة           قدم الربنامج الوطين فافا   ي. األساسية للمجتمع وهي األسرة   
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فـز منـاء األطفـال الـذين تتـراوح          حيخدمة الرعاية املتكاملـة و    يف هذا الصدد    والتنمية االجتماعية   
وتتمثل الغاية يف ضمان مناء الطفـل       .  املناسب  سنوات، يف الوقت   ٣أعمارهم بني ستة أشهر و      

 قـدمت  ٢٠٠٢ويف سـنة  . يف ظل املسـاواة وتعزيـز وصـول النسـاء إىل التعلـيم والعمـل يف بـريو          
 . طفال يف املناطق الريفية واحلضرية٣٦ ٣٨١إىل يف برنامج فافا فاسي الرعاية 

 
  املرأة الريفية– ١٤املادة   

 املشـاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة الريفيـة،             تضع الدول األطراف يف اعتبارهـا      
واألدواء اهلامة اليت تؤديها يف تأمني أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلك عملـها يف                
قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيـع التـدابري املناسـبة لضـمان تطبيـق أحكـام هـذه               

 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
 

 األحكام التشريعية  
قـانون تعزيـز تعلـيم الفتيـات         تتمثل قاعدة مهمة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                – ٢٢٨

نـــوفمرب / تشـــرين الثـــاين٢٢ الصـــادر يف ،٢٧٥٥٨، القـــانون رقـــم واملراهقـــات الريفيـــات
 :وهو يستهدف حتقيق املساواة يف التعليم، وتتضمن أهدافه احملددة. ٢٠٠١

 ممارسة التمييز ضـد الفتيـات واملراهقـات علـى     إزالةة يف املدارس الريفية و  زيادة املساوا  • 
 .أساس العرق وعدم كفاية استعمال اللغة الرمسية وكرب السن

أن تتمكن الفتيات واملراهقات من احلصول على التلمذة الصناعية يف الوقـت املناسـب               • 
ــرة البلــوغ و    ــة التحــوالت الشخصــية الــيت حتــدث يف فت ــة وقيمــة هــذه  قــرب عملي أمهي

 .التغريات يف منو األنثى
أن تتحول معاملة املعلمني الشخصية للفتيات واملراهقات باحترام يف بيئة مـن املسـاواة               • 

 .“بني مجيع الطلبة إىل ممارسة يومية زائدة
اللجنــة  أنشــئت VD-2003-01املرســوم الســامي رقــم   ملتابعــة التقــدم احملــرز مبوجــب  – ٢٢٩

 الـيت كونـت شـبكة لصـاحل         ات لتعزيز تعليم الفتيات واملراهقـات الريفيـات،       املتعددة القطاع 
الفتيات واملراهقات الريفيات تتألف مـن ممـثلني ملختلـف القطاعـات وتنسـق األعمـال لتحسـني               

 .ظروف املعيشة واحلصول على التعليم يف هذا القطاع
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 املشاركة يف احلياة السياسية  
ــاين  – ٢٣٠ ــن كــانون الث ــرة م ــاير / يف الفت ــل / إىل نيســان١٩٩٨ين ــذت وزارة ٢٠٠٠أبري  نف

الطفولـــة ”النــهوض بـــاملرأة عـــن طريـــق األمانـــة الفنيـــة لشـــؤون الســـكان األصـــليني مشـــروع  
 لتعزيــز املرونــة األنديــة يف مواجهــة املعضــلة االجتماعيــة، وال ســيما لــدى الســكان    “الســعيدة

. وفينشـوس، يف مقاطعـة وامانغـا       جمتمعا حمليـا يف أحيـاء سـوكوس          ١٣الريفيني يف أياكوتشو و     
.  املسـؤولية املشـتركة لـألب واألم عـن منـاء األبنـاء والبنـات       مشـروع الطفولـة السـعيدة   وأكد  

 نفــذت وزرة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة بــدعم مــن   ٢٠٠٠مــارس /واعتبــارا مــن آذار
هيــة األســرية، ، وبتنســيق مباشــر مــع وزارة التعلــيم واملعهــد الــوطين للرفا “مؤسســة فــان لــيري”

ــبمشــروع  ــذي “األب الطي ــوة يف      ، ال ــوي شــعور األب ــائهم، ويق ــاء يف تنشــئة أبن يشــرك اآلب
ــاك ووانكافيليكــا    ــة يف آياكوتشــو وأبورمي  ٣ ٦١٦ شــارك ٢٠٠٢ويف ســنة . األوســاط الريفي

 .للتوعية والتدريب“ األب الطيب”شخصا يف حلقات 
ربنـامج الـوطين إلدارة األحـواض       ال قامت وزارة الزراعة عن طريـق        ٢٠٠٢ يف سنة    – ٢٣١

 للغايـة  بأحجامهـا املختلفـة  نشـاء وتشـغيل جلـان إلدارة األحـواض         إ بالعمل على    املائية والتربة، 
مبشاركة نشطة ومنسقة للمنظمات األساسية والسلطات احملليـة واملؤسسـات العامـة واخلاصـة،              

مـن املشـاركني يف اللجـان نسـاء          يف املائة    ٣٠وكان  . لتحسني إدارة املوارد الطبيعية واإلنتاجية    
 .من املناطق الريفية

 تشارك النساء الريفيات بنشاط يف تشـغيل وإدارة خـدمات الرعايـة النهاريـة والرعايـة                 – ٢٣٢
املتكاملــة املســماة فافــا فاســي التابعــة لربنــامج فافــا فاســي الــوطين التــابع لــوزارة شــؤون املــرأة    

، بـإدارة   ) امرأة تقريبـا   ١٣٠(ية، تتوىل معظمها نساء      جلنة إدار  ٤٦وتقوم  . والتنمية االجتماعية 
أنـــداوايلص وآريكويبـــا وكاخاماركـــا وكانييتـــا وتشــــيكاليو     (اخلدمـــة يف جمتمعاهتـــا احملليـــة    

 امـرأة ذات اسـتعداد لرعايـة        ٥٤٥وقامـت   ). وتشيمبوته وباسكو وبريا وبونـو وتكنـا وترخيليـو        
ات والعنايــة هبــم يطلــق علــيهن اســم  ســنو٣ أشــهر و ٦األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني 

 .٢٠٠٢ طفال يف املنطقة الريفية يف سنة ٤ ٣٦٤األمهات الراعيات برعاية 
 يضطلع برنامج دعم إعادة التوطني يف مناطق الطوارئ وتنميتها التابع لـوزارة شـؤون               – ٢٣٣

ــة مــن خــالل مشــروعي     ــة االجتماعي ــرأة والتنمي ــار العنــف السياســي يف النســا  ”امل ــة آث “ ءإزال
بأنشطة ترمي إىل إعمال حقـوق النسـاء املنتهكـة          “ إعادة بناء املؤسسات الدميقراطية احمللية    ” و

ــة       ــى املســتويات الشخصــية واألســرية واجملتمعي ــاعي واملشــاركة عل ــدماج االجتم ــز االن . وتعزي
 ).٢٠٠٣( امرأة ٢٥ ٥٦٣وشاركت يف هذه األنشطة 
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 الوصول إىل الضمان االجتماعي  
 تعهــدت وزارة ٢٠٠٣ التعهــدات املعقــودة يف اليــوم الــدويل للمــرأة يف ســنة   يف إطــار– ٢٣٤

 .الزراعة بالبدء يف تنظيم التأمني الصحي الزراعي لصاحل الرجال والنساء الريفيني وأسرهم
 

 احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية  
مليـك األراضـي،    قامت وزارة الزراعة بتمليك األراضي من خالل املشروع اخلاص بت   – ٢٣٥

 .باعتبار ذلك آلية تتيح زيادة االستثمار اخلاص يف الزراعة واحلصول على االئتمان الرمسي
 أيــدت وزارة الزراعــة األعمــال املنســقة بــني وزارة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة – ٢٣٦

ــة لتيســري اســتيفاء ال      ــة والســجل املــدين واملنظمــات غــري احلكومي ــوطين للهوي نســاء والســجل ال
 .للشروط الالزمة للحصول على سندات امللكية الفردية يف البيئة الريفية

 عاجل برنامج دعم إعـادة التـوطني يف منـاطق الطـوارئ وتنميتـها التـابع لـوزارة شـؤون                 – ٢٣٧
املرأة والتنمية االجتماعية مسألة الشركات الصغرية للغاية يف نطاق مقاطعة بونـو، وعلـى وجـه           

ومـن أجـل ذلـك وقـع برنـامج دعـم إعـادة التـوطني يف                 .  أسـانغارو وملغـر    التحديد يف مقاطعيت  
مناطق الطوارئ وتنميتـها اتفاقـا مـع املؤسسـة املسـكونية لتقـدمي القـروض إىل الكنـائس، بـريو،                   

تسـتهدف الـربح تتمثـل أهـدافها يف تقـدمي قـروض صـغرية                وهي مجعية مدنية للقانون العـام ال      (
). لغاية ذات املوارد املالية الشحيحة، احملرومـة مـن هـذه اخلدمـة            للغاية إىل املؤسسات الصغرية ل    

املنـاطق ذات األولويـة يف خطـة إزالـة          (ويقوم برنامج دعم إعادة التـوطني بتحديـد املسـتفيدات           
 اوتتعهد املؤسسة املسكونية بتقدمي القروض إىل الكنائس يف بـريو مبنحهـ           ) آثار العنف السياسي  

األنشطة اإلنتاجيـة يف املنـاطق الريفيـة واحلضـرية املهمشـة وكـذلك              قروضا صغرية للغاية لتنفيذ     
 يـة أو التحويل/لدعم املشاريع اجلاري تنفيذها اليت تتطلب متويال الستكمال عمليتها اإلنتاجيـة و         

ومـن  . كمـا ميكـن تقـدمي الـدعم علـى شـكل تـدريب ومسـاعدة تقنيـة                 . لترويج التجاري لأو  /و
التـــوطني االتصـــاالت التجاريـــة بالســـكان املعنـــيني  جهـــة أخـــرى حيفـــز برنـــامج دعـــم إعـــادة  

ومشاركتهم بنشاط يف األسواق احملليـة واإلقليميـة بالتنسـيق مـع سـائر املؤسسـات ذات الصـلة                   
 .بالقطاع

 
 نشر ونقل التكنولوجيا  

 من أجل اإلدارة الكفيئـة للمـوارد الطبيعيـة يتعـاون مشـروع إدارة املـوارد الطبيعيـة يف                    – ٢٣٨
 ويقتـرب مـن     ١٩٨٧الـذي بـدأ يف سـنة        (اجلبال اجلنوبيـة التـابع لـوزارة الزراعـة          منطقة سلسلة   

ــه ــة يف أبورميــاك وكوســكو      ) هنايت ــديز املرتفع ــاطق األن ــزارعني واملزارعــات يف من مــع صــغار امل
من أجل اإلدارة الذاتيـة للمـوارد الطبيعيـة مـع تنميـة اإلنتـاج               أمواال  وآياكوتشو اليت حيول إليها     
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يف أنشـطة  مـع الرجـل    املسـاواة  علـى قـدم   وهو يسعى إىل إدماج املـرأة     . لسوقالذي يربطها با  
كما يقوي اهلياكـل التنظيميـة      . املشروع، وإشراكها بصورة مباشرة يف اختاذ القرارات اجملتمعية       

للمجتمعــات الريفيــة عــن طريــق توحيــد أشــكاهلا االجتماعيــة واإلنتاجيــة والثقافيــة وتشــكيلها    
ويسعى املشروع يف إطار نظـام عملـه إىل توليـد احلـد             . ية احملولة من املشروع   إلدارة املوارد املال  

. األدىن مــن التبعيــة، عــن طريــق تنســيق ونقــل املســؤوليات عــن التنفيــذ إىل اجملتمعــات الريفيــة    
ــا ٨٦ نظمــت يف ٢٠٠٢وخــالل ســنة  ــة القــدرة علــى   ٢٦٢ جمتمعــا حملي ــة لتقوي  حلقــة تدريبي

 حلقـة تقريبـا إىل      ٨٠ومن جمموع احللقات وجهت     . ارد االقتصادية اإلدارة اجملتمعية وإدارة املو   
ــة   ــى اإلدارة    ٢ ٦٠٠وشــاركت حنــو  . جمموعــات النســاء املنظم ــدرب عل ــن أجــل الت ــرأة م  ام

ــة ملــواردهن االقتصــادية  وشــكلت منــهن أدوات إلجيــاد تنظــيم كفــيء لتنفيــذ    . واإلدارة الكفيئ
.  وافية على األموال املسـتثمرة يف أنشـطتهن        أنشطتهن اإلنتاجية والتجارية وكذلك إنشاء رقابة     

ــنة  ــة ٣٠٠ حصــلت ٢٠٠٢ويف س ــة  ١٥( جمموع ــرأة يف كــل جمموع ــوال )  ام ــى أم ــغ عل  ويبل
ريفية، مثل تربيـة اخلنـازير وبيـع البـذور          التجارة  ال دوالرا، استخدمت يف     ١٠٧ ٤٩٠جمموعها  

املراعــي بالتنــاوب واســتخدام املعــزز واألغذيــة وشــراء وتســمني املاشــية مــع اســتحداث العلــف 
كمــا اضــطلع ببيــع منســوجات مــن صــوف . وإعــداد أنــواع اجلــنب واللــنب الزبــادي وبيــع اللــنب

 آبانكــاي بعــرض وبيــع منتجاهتمــا مــن –وقامــت مســتفيدتان مــن جمتمــع كوتاروصــه . األلبكــة
الـذي أقـيم يف     “ املنسوجات يف معرض أمريكا الالتينية األول للشركات الريفية الصغرية للغاية         

 .انتياغو بشيليس
 قــام الصــندوق الــوطين للتعويضــات والتنميــة االجتماعيــة التــابع لــوزارة شــؤون املــرأة   – ٢٣٩

 يف  ،“حتسني حياتك، مشاريع امليـاه واإلصـحاح      ”برنامج  والتنمية االجتماعية، يف إطار تنفيذ      
 شخصــا مــن اجملتمعــات الريفيــة يف حلقــات تدريبيــة، وكــان   ٢٨ ٢٢٢ بتــدريب ٢٠٠٢ســنة 
 . يف املائة من هؤالء األشخاص نساء ريفيات من مناطق خمتلفة٣٠,٢
التابع لوزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة تـدريب          مكتب التعاون الشعيب     أتاح   – ٢٤٠
 يف ســـنة التخطـــيط التشـــاركي والتـــدريب االجتمـــاعي  شخصـــا علـــى مواضـــيع ٥٨ ٧٣٢
 والتنميـة البشـرية وتيسـري التنميـة         ومشلت الدورات الدراسـية املقـررة إدارة الشـركات        . ٢٠٠٢

 يف املائة من جمموع املشتركني نساء معظمهـن مـن املنـاطق             ٨٠وكان  . اجملتمعية، يف مجلة أمور   
 .الريفية
 حرفيـا نسـاجا مـن    ٢٩ ٩٧٥ بتـدريب  ٢٠٠٢يف سـنة  مكتب التعـاون الشـعيب    قـام   – ٢٤١

 ٩٠ وكـان    سي حرفـة النسـج؛    تقدمي املساعدة التقنية والتدريب التقين إىل ممار      خالل برامج   

04-30105 119 
 



 

CEDAW/C/PER/6

ــهم نســاء   ــة من ــن جممــوع املســتفيدين املســجلني لســنة     ٨٠وكــان . يف املائ ــة م  ٢٠٠٢ يف املائ
 .، من النساء٢٥ ٤٩٠وعددهم 

الربنامج الـوطين إلدارة األحـواض املائيـة واحملافظـة           قامت وزارة الزراعة عن طريق       – ٢٤٢
 يف التكنولوجيـا لتحسـني احملاصـيل،    بإنشاء هياكـل أساسـية لـدعم إنتـاج ونقـل            على التربة   

مــازون وأبورميــاك وأياكوتشــو ووانكافيلكــا ووانوكــو وخــونني   منــاطق األمــديريات أنقــاص و
ــورا و    ــاد وبي ــا والليربت ــايكي وليمــا     أوكوســكو وكاخامارك ــو والمب ــوا وبون ريكويبــا وموكيغ

 . رجال٤٠٣ امرأة و ١٧٢ ما جمموعه ٢٠٠٢واستفاد يف سنة . وباسكو وتاكنا
 التــابع لــوزارة الزراعــة إىل مشــروع البحــوث الزراعيــة واإلرشــاد الزراعــي  يســعى – ٢٤٣

زيادة عائد النشاط اإلنتاجي باستمرار وزيادة القدرة التنافسية للمنـتجني الـزراعيني عـن طريـق                
وتســــعى الدولــــة إىل تنميــــة ســــوق الســــلع واخلــــدمات . التجديــــد يف التكنولوجيــــا واإلدارة

يف القطـاع اخلـاص     لكي تقوى اجلهـات الفاعلـة        وهتيئة الظروف املناسبة     التكنولوجية الزراعية، 
وحــددت يف هــذا الســياق مؤشــرات لقيــاس مشــاركة املــرأة يف مشــاريع اإلرشــاد   . والنقــابيون

 .الزراعي والبحوث، وكذلك مشاركة هذا النوع من املشاريع يف جمتمعات السكان األصليني
تاجيــة األســرية التــابع لربنــامج دعــم إعــادة   الوحــدات اإلنإنعــاش مشــروع  ينظــر – ٢٤٤

 يف  التوطني يف مناطق الطـوارئ وتنميتـها التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة                  
أو إنتـاج الصـناعات التحويليـة املرتبطـة       /دعم اإلنتاج الزراعي وتربية املاشية واإلنتـاج احلـريف و         

 .بعملية تنفيذ املشاريع
اإلشـراف علـى املسـاعدة التقنيـة املقدمـة مـن املـوظفني        املناطق اختصاصيون يف   يتوىل  و 

دف اإلنعــاش هبــالتقنــيني التــابعني لربنــامج دعــم إعــادة التــوطني يف منــاطق الطــوارئ وتنميتــها    
االقتصادي اإلنتاجي ومعززون تقنيون ميدانيون يعملون يف املناطق املمنوحة أولوية من جانـب             

وتقدم املسـاعدة   . إعادة التوطني يف مناطق الطوارئ وتنميتها     املكاتب الالمركزية لربنامج دعم     
ــة األســرية      ــة للوحــدات اإلنتاجي ــارات ميداني ــة خــالل زي ــاج   تصــاحب التقني ــة اإلنت كــل عملي

أيام عمل يف امليدان لبيـان األسـاليب والنتـائج          (والتسويق، وتستخدم أساليب اإلرشاد الزراعي      
ــذين يســاعدون الســكان يف الضــوا   ويقــدم ). حي والســلطات واملــديرين احمللــيني لألشــخاص ال

التدريب من خالل حلقات عمل مع القادة اجملتمعيني املختارين مسـبقا، تتنـاول مواضـيع تقنيـة        
والفكــرة هــي إقامــة صــلة بــني برنــامج دعــم . حتظــى باهتمــام مشــترك إلدارة احملاصــيل والتربيــة

ى املشـروع علـى أمـل توليـد قواعـد      إعادة التوطني والسكان املستفيدين إلضـفاء االسـتدامة علـ         
 .من أجل االنسحاب النهائي للمؤسسات احلكومية
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 ظروف املعيشة  
مراكـز   تتبع معهد الرفاهيـة األسـرية التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة والتنميـة االجتماعيـة                    – ٢٤٥

ــز األســرة يف مــديريات أياكوتشــو ووانكافيلكــا وأبورميــاك    ــة لتعزي  ٢٠٠٢ ويف ســنة .ريفي
ــراهقني واملراهقــات والنســاء واملســنني    ٨٠٠ اســتفاد ــال وامل يف احللقــات اشــتركوا  مــن األطف

 .تلقوا رعاية هنارية وقروضا وأيف مدرسة اآلباء  وأالتدريبية االجتماعية الثقافية 
 طفـال يف املنـاطق الريفيـة        ٤ ٣٦٤،  ٢٠٠٢فاسـي يف سـنة        مكّن الربنامج الوطين فافـا     – ٢٤٦

رعايــة هناريــة أثنــاء عمــل اآلبــاء : ايــة املتكاملــة الــيت تتكــون مــنمــن احلصــول علــى خدمــة الرع
اجملـاين املتكامـل   الصحي رصد النمو والتطور واحلصول على التأمني (واألمهات ورصد صحي   
واحدة باردة يف الصباح وطعام غداء وواحدة بـاردة يف          :  وجبات ٣(والغذاء املغذي واملتوازن    

وتعمـل النسـاء باعتبـارهن أمهـات        . أثنـاء الطفولـة املبكـرة     ، وخـربات التلمـذة الصـناعية        )املساء
 .راعيات وعضوات يف جلنة اإلدارة وجمالس الرصد ويصلن إىل التأمني الصحي املتكامل

ــدأ يف تشــرين األول – ٢٤٧ ــوبر / ب ــا كيتشاســبا ” مشــروع ١٩٩٩أكت فلنفــتح : بونكوكونات
ســـبتمرب / أيلـــول– ١٩٩٩أكتـــوبر /تشـــرين األول (،“األبـــواب لتعلـــيم الفتيـــات الريفيـــات 

ويتمثــل نطــاق . باعتبــاره ردا علــى حالــة اســتبعاد آالف الفتيــات يف بــريو مــن التعلــيم) ٢٠٠٣
لعـدة إدارات حكوميـة مبشـاركة     يـة تنسـيق     عمله يف املنطقة األندية اجلنوبية يف بريو ويقوم بعمل        

 .جمتمعية كبرية
إلنتاجيـة إلدرار الـدخل     إنتاج مشـاريع للتـدريب علـى القـدرات ا         ”برنامج   يسعى   – ٢٤٨

 إىل حتسني اإلنتاج واإلنتاجيـة عـن طريـق نقـل التكنولوجيـات مـن       “يف األحياء الريفية الفقرية  
أجل املشاريع التجارية الريفية ومشاريع اإلنتاج الغذائي، هبـدف إدمـاج املنـتجني يف السالسـل                

ث ينــتج مــا يطلبــه  وهــو ينمــي القــدرات علــى إدارة املشــاريع وحتديــد الســوق حبيــ   . اإلنتاجيــة
 مؤسسـة مـن بينـها       ١٣ مسابقة فازت فيها     ٢٠٠٢ وأقيمت يف النصف الثاين من سنة        .السوق

الدرايــة واملشــورة (ســور، ناحتــاد مكــون مــن املنظمــتني غــري احلكــوميتني مــانويال رامــوس وأكو 
املنـاطق   القـدرات اإلنتاجيـة يف       نميـة تعزيز املسـاواة وت   ”، اللتني متثالن مشروع     )الفنية والتجارة 
 حرفيـا وحرفيـة والعـامالت يف قطـاع السـياحة            ٤٩٠، هبـدف حتسـني دخـول        “الريفية يف ليمـا   

 . اإلجيايب إلدماج املرأة يف األعمال اإلنتاجيةالتقييم الرجايلأخرى وومنتجات 
التـابع للصـندوق الـوطين      برنامج دعـم املؤسسـات الصـغرية والصـغرية للغايـة             ينظر   – ٢٤٩

ــة   ــة ضــمن الشــروط       للتعويضــات والتنمي ــاطق الريفي ــذي يســتهدف ســكان املن ــة ال االجتماعي
ويف . مـات املشـاريع قروضـا علـى سـبيل األفضـلية           التعاقدية يف أن متـنح مؤسسـة اإلقـراض منظِ         
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 ١٤ ٤١٦ عمــيال ٣٠ ٥٥٠ كــان مــن بــني جممــوع العمــالء الــذين يبلــغ عــددهم ٢٠٠٢ســنة 
 ).ملائة يف ا٥٢,٨١( رجال ١٦ ١٣٤و )  يف املائة٤٧,١٩(امرأة 
لتكـتالت االسـتراتيجية مـن أجـل        ل تبلغ نسبة مشاركة املرأة يف الوحدات التنفيذيـة          – ٢٥٠

 يف املائـة  ٨ التنمية الريفية اليت يعززها الصندوق الـوطين للتعويضـات والتنميـة االجتماعيـة         
 . امرأة فقط١١ ممثال من بينهم ١٥٠وللتكتالت الريفية . فقط
، هـو مشـروع يراعـي حالـة املـرأة رئيسـة األسـرة الـيت                 ريفي ال PESP: برنامج العمل  – ٢٥١

ــا ترغــب يف املشــاركة يف أنشــطة         ــى عمــل فإهن ــا ال تســتطيع احلصــول عل ــرغم مــن أهن ــى ال عل
وبلغت نسـبة املشـاركة النسـائية يف مجيـع أحنـاء البلـد خـالل املرحلـة األوىل مـن هـذا                   . الربنامج

رقم يف اجلـزء األول مـن املرحلـة الثانيـة حـىت             وقد هذا ال  ). ٤٣ ٤٤٢( يف املائة    ١٢,٧الربنامج  
 . يف املائة من جمموع عدد املشتركني٢٧وصل إىل 

ــات يف    ُح– ٢٥٢ ــة  جلــان إدارة األحــواض  فــزت مشــاركة النســاء الريفي بأحجامهــا املختلف
قـام  و.  التـابع لـوزارة الزراعـة   للربنامج الوطين إلدارة األحواض املائية واحملافظـة علـى التربـة       

ربنـامج الـذي يسـعى إىل مكافحـة الفقـر يف املنـاطق الريفيـة األنديـة املرتفعـة، عـن طريـق                        هذا ال 
تنمية األحواض املائية واالستغالل اإلنتـاجي الرشـيد املسـتدمي ملواردهـا الطبيعيـة، بتعزيـز إنشـاء                  

 واملشــاركة النشــطة واملنســقة للمنظمــات  بأحجامهــا املختلفــةوتشــغيل جلــان إدارة األحــواض  
وينطوي تنفيذه علـى مسـارات عمـل        .  والسلطات احمللية واملؤسسات العامة واخلاصة     األساسية

 :مثل
ــة       •  التخطــيط التشــاركي للمنظمــات املســتفيدة يف إعــداد تشخيصــات وخطــط جمتمعي

 إلدارة املوارد الطبيعية؛
 متويل االستثمارات الريفية؛ • 
 .التعزيز املؤسسي للمنظمات الريفية • 
اجملتمعـات  باجلنساين يف خطوط العمـل هـذه ابتـداء مـن مرحلـة االتصـال                 يطبق النهج    – ٢٥٣
ومشـل الربنـامج   .  ويسعى إىل مشاركة املرأة يف كل العملية اإلنتاجية ويف اختاذ القرارات         ،احمللية
، يف ســنة  أســرة٢٠٧ ١٥٢ منظمــة ريفيــة و  ٥ ٥٦٩ حوضــا مائيــا صــغريا للغايــة، و    ٨٥٣

 أســرة يف ســنة ١٧٤ ٥٨٠ منظمــة ريفيــة و ٥ ٠٢٥ حوضــا صــغريا للغايــة و ٨١٥  و٢٠٠١
 مبادرة متعلقة بتنظيم مشـاريع، علـى   ١٤ و ٢٦وحفز الربنامج يف أعماله على وضع       . ٢٠٠٢
وباملثل يعزز هذا الربنامج مبادرات تنظيم املشـاريع حلفـز املشـاركة علـى قـدم املسـاواة           . التوايل

اعات التحويليـة القائمـة علـى املنتجـات         يف إنشاء وإدارة وحدات إنتاجية، وبصفة رئيسية الصن       

122 04-30105 
 



 

CEDAW/C/PER/6  

 ٨٨٧ امــرأة و ٦٦٥وشــاركت .  مــع توقــع إنشــاء مؤسســات صــغرية للغايــة  ،الزراعيــة احملليــة
رجال من املناطق الريفية يف مديريات أبورمياك وأريكويبا وأياكوتشـو وكاخاماركـا وكوسـكو     

 . وموكغوا وباسكودفيليكا واللربتااووانك
وأنشــأت وزارة .  علــى امللكيــة واملســكن واملــوارد االقتصــادية  كفــل للمــرأة احلصــول– ٢٥٤

ــول   ــز   ٢٠٠٢ســبتمرب /اإلســكان والتشــييد واإلصــحاح يف أيل ــامج املســاكن الشــعبية لتعزي  برن
ســند حصــول القطاعــات ذات املــوارد املاليــة الضــئيلة علــى مســكن الئــق مبنحهــا ملــرة واحــدة   

 النتــائج األوليــة لالســتدعاء الثــاين أن  وتــبني.  ال يــرد باعتبــاره تكملــة لالدخــار ســكين أســري
 . يف املائة عامالت باملنازل٢,٨ يف املائة من املستفيدين أمهات غري متزوجات و ٣١,٦
 أيضــا بتعزيــز املشــروع اخلــاص لتمليــك األراضــي قامــت وزارة الزراعــة عــن طريــق – ٢٥٥
 وقامـت وزارة شـؤون      .ك األراضي يف البيئة الريفيـة للنسـاء الالئـي يفـني بشـروط التمليـك               يمتل

املرأة والتنمية االجتماعية، بالتنسيق مـع مكتـب السـجالت االنتخابيـة والتعـاون الشـعيب بشـأن                  
، األمـر الـذي سيسـهم يف زيـادة           الشخصـية  محلة من أجـل حصـول املـرأة الريفيـة علـى الوثـائق             

 .فرص متلكها لألرض
برنـامج دعـم    لريفيـة شـن     للمـرأة ا  شخصـية    تكميال للجهـود املبذولـة إلصـدار وثـائق           – ٢٥٦

محـالت  مشـروع حقـوق اإلنسـان،       يف إطـار    إعادة التـوطني يف منـاطق الطـوارئ وتنميتـها،           
كمـا  . ، لصاحل النسـاء األميـات مـن السـكان     شخصية   بشأن النساء غري احلاصالت على وثائق     

لرجـال   مـن أعمـال لصـاحل ا       قدم به وقع اتفاقا مع املؤسسة املسكونية للتنمية والسلم لزيادة ما ت         
 . غري احلاملني للوثائق الشخصيةوالنساء
التـابع لربنـامج دعـم إعـادة التـوطني يف           “ املليـون فـالح   ”برنـامج    من خالل    ت نفذ – ٢٥٧

 ثالثــة مشــاريع لتقــدمي القــروض الصــغرية للغايــة إىل النســاء يف       منــاطق الطــوارئ وتنميتــها  
غريا للغايــة، وبــذلك  قرضــا صــ٧٦مــديريات أياكوتشــو وخــونني وبونــو، فمــنحن مــا جمموعــه  

 . امرأة يف املنطقة الريفية١ ٢٩١استفادت 
 

  املساواة أمام القانون– ١٥املادة   
 .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون 
 إلغاء الصكوك القانونية اليت تقيد األهلية القانونية )أ( 
بالتســاوي بــني الرجــل واملــرأة يف  ١٩٧٩ يعتــرف الدســتور السياســي لــبريو منــذ عــام – ٢٥٨
 .وما زال وضع املساواة أمام القانون قائما حىت اآلن. احلقوق
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 ال ينص القانون املدين يف بريو على أي اختالف بني وضع الرجل واملـرأة فيمـا يتعلـق                 – ٢٥٩
 .فالرجل واملرأة متساويان أمام القانون املدين: بالتعاقد
دعون العــامون واألطبــاء الشــرعيون والنفســانيون وأطبــاء   يف حمــاكم العــدل يؤهــل املــ – ٢٦٠

األمراض العصبية والعقلية التـابعون ملعهـد الطـب الشـرعي ومسـاعدو النيابـة العامـة يف دورات                   
دراسية دورية يف معهد التحقيـق التـابع لـوزارة العـدل ومكتـب النائـب العـام لألمـة بـدعم مـن                        

وقـدمت خـدمات جمانيـة مـن الطـب الشـرعي يف             . املنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة      
 .املرأة ويف الوحدات األساسية للعدل على املستوى الوطينإغاثة املقار املختلفة ويف مراكز 

 آليات خاصة حلماية املـرأة مثـل املكتـب املعـين حبقـوق املـرأة           ١٩٩٦ أنشئت منذ عام     – ٢٦١
 .كتب احملامي العام عن الشعبامللحق مب
 أنشــأ كــونغرس اجلمهوريــة جلنــة شــؤون املــرأة والتنميــة البشــرية الــيت ١٩٩٧ يف ســنة – ٢٦٢

تسمى اآلن جلنة املرأة والتنمية االجتماعية، اليت هلا طابع إبالغي بشأن القواعد املتعلقـة حبقـوق       
 .وهلا سلطة اقتراح إلغاء القواعد اليت تضر باملرأة. املرأة

 
 حرية اختيار السوق  

در واحـد يف    ااملعاهد املسلحة أن يتزوج شخصان مـن رتبـة واحـدة وكـ             من املعتاد يف     – ٢٦٣
والعالقـات العاطفيـة بـني األفـراد العسـكريني حمصـورة يف عالقـات الزمالـة                 . السلك العسكري 

. بني األفراد الذين ينتمون إىل مسـتوى واحـد        إال  أو زوجية   /ميكن إقامة عالقات عاطفية و    ال  و
 وإذا ،اليف إقامة عالقات زوجية بني شخصني خمتلفـي الرتبـة  وما زال ينبغي يف الوقت احلاضر ت 

واألفــراد . مت الــزواج أو االرتبــاط الفعلــي تعــني علــى أحــد الشخصــني أن يطلــب إذنــا بالتقاعــد
ــادهتم      ــالزواج مــن قي ــون تصــرحيا ب ــزواج يطلب ــون يف ال ــذين يرغب ــد ختــرج  . العســكريون ال وعن

 بعدم الـزواج    م، يلزمه “تعهدا”وثيقة تسمى   الضباط أو صف الضباط يتعني عليهم أن يوِقعوا         
 .أو احلمل خالل العامني األولني من ممارسة مهامهم بوصفهم ضباطا أو صف ضباط

 
 متاثل املسؤوليات األسرية  

 ســببني جديــدين ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٦ الصــادر يف ٢٧٤٩٥ اســتحدث القــانون رقــم – ٢٦٤
 :ال والنساء ومهاللطالق يطبقان كاألسباب املشاهبة هلما على الرج

 ســنوات إذا كــان هلمــا أوالد وبعــد ســنتني إذا مل يكــن هلمــا  ٤االنفصــال الفعلــي بعــد  • 
 .أوالد

 .إثبات استحالة أن يعيش الزوجان معا، حسب األصول املرعية يف الدعوى القضائية • 
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 الزواج والعالقات األسرية - ١٦  
ضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة             تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للق        

 .األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية
 

 الوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم  
 يعترف للمرأة باحلق يف أن حتـدد حبريـة وبتقـدير للمسـؤولية عـدد أوالدهـا والفتـرات                    – ٢٦٩

لى املعلومات والتثقيف ووسائل ممارسـة      كما أن هلا احلق يف احلصول ع      . الفاصلة بني الوالدات  
ــوق  ــذه احلق ــين       ،ه ــاملي املع ــؤمتر الع ــة للقطــاع الصــحي ويف امل ــد العام ــد يف القواع ــذا معتم  وه

، الـذي اشـتركت فيـه بـريو دون إبـداء حتفـظ         ١٩٩٤بالسكان والتنمية املعقود يف القاهرة سنة       
 .بشأن هذه املسألة

بـدأ ُرجحــان مصــلحة الطفــل، الــذي جيــب أن  علــى مالطفولــة واملراهقــة  يـنص قــانون  – ٢٧٠
يوجه قرار ممثل العدالة عندما ينطوي الرتاع على الوالية علـى األطفـال أو القوامـة أو الوصـاية                   

 .عليهم
 مع ذلك ينص القانون املدين أنه يف حالة الطالق بسـبب تقصـري أحـد الـزوجني يظـل                    – ٢٧١

 حينئـذ تتوقــف  ســن الرشـد، و واىت يبلغـ األبنـاء والبنـات دون ســن السـابعة حتـت رعايــة األم حـ     
وينبغـي تعـديل هـذه القاعـدة     . تبقى البنات مـع األم واألبنـاء مـع األب   فعلى جنسهم،   احلضانة  

املتحيزة جنسيا ألن بقاء األوالد مع األم ال مييز متييـزا غـري دسـتوري ضـد الرجـل فحسـب بـل                       
م األحـوال دورهـا التناسـلي بصـورة         ميتد التمييز أيضا إىل املرأة ألهنا، تـؤدي يف الواقـع يف معظـ             

 .ةلمطو
 مبنح إجازة من العمل للتبين، وهـو وقـت يؤمـل فيـه يف              ٢٧٤٠٩ يعترف القانون رقم     – ٢٧٢

 .إقامة وتقوية الروابط بني أفراد اجملموعة األسرية
 املسـاواة يف الشـروط بـني الرجـل واملـرأة اللـذين يطلبـان                ٢٧٦١٧ ينظم القانون رقـم      – ٢٧٣

 .٢٠٥٣٠خة مبوجب املرسوم التشريعي رقم معاش الشيخو
 

 ملكية األموال والتصرف فيها  
 ينص الدستور السياسـي لـبريو والقـانون املـدين علـى حقـوق متسـاوية للرجـل واملـرأة               – ٢٧٤

 .فيما يتعلق مبلكية األموال واالنتفاع هبا
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 زواج املراهقني  
 لتصـحيح اخـتالف    ٢٧٢٠١م   صدر القانون رقـ    ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ يف   – ٢٧٥
 متييــزي كــان يعتــرب املراهقــات ذوات أهليــة للتعاقــد علــى الــزواج علــى أســاس قــدرهتن   قــانوين

وحيــدد هــذا . التناســلية ويعتــرب الــذكور ذوي أهليــة للــزواج علــى أســاس قــدرهتم علــى اإلعالــة  
اعــدة ومتــنح هــذه الق. قضــائيبــإذن  ســنة ١٦القــانون احلــد األدىن لســن الــزواج للجنســني بـــ  

املراهقني واملراهقات الذين جتاوزوا سن الرابعة عشرة القدرة علـى االعتـراف بأبنـائهم وبنـاهتم                
 .وعلى طلب نفقات احلمل والوالدة واإلجيار واألغذية ألبنائهم وبناهتم أو املطالبة هبا

 


