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 )تابع(التقرير الدوري السادس لبريو   
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ــسة      ــسيدة ســيمونوفيتش، ترأســت اجلل ــاب ال نظــرا لغي
 .السيدة سيمز، نائبة الرئيسة

 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة و 

ادة النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـ            
 )تابع(من االتفاقية  ١٨

 CEDAW/C/PER/6( )تـابع (بريو لتقرير الدوري السادس   ال 
 ).Add.1 و CEDAW/C/PER/Q/6و 

بناء على دعوة مـن الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد بـريو                - ١
 . طاولة اللجنةأمام

 )تابع (٩ إىل ٥املواد من 

 بـشأن   النقـاش ركني إىل مواصـلة     دعـت املـشت   : الرئيسة - ٢
 .علقة من اجللسة الصباحيةاملسائل امل

قالـت، عنـد ردهـا علـى سـؤال          ): بـريو  (السيدة زاباتـا   - ٣
 تـشكيل جلنـة رفيعـة املـستوى لكفالـة           جـرى نه  إ،  ٥بشأن املادة   

. حصول النساء الاليت يتعرضن للعنف علـى التعـويض واحلمايـة     
 يركـز علـى الـصحة والتعلـيم         يبرنامج تعويض مجاع  أنشئ  وقد  

 .يون سول هلذا الغرض مل٤٥صص واإلسكان وُخ

ن قـانون جديـد     نه قد سُـ   قالت إ ،  ٦فيما يتعلق باملادة    و - ٤
 الــذين مــواطين بــريونــشئت أمانــة مــن وأُ. بــشأن االجتــار بالبــشر

ــسري إعــادة ضــحايا االجتــار     ــشون يف اخلــارج لتي ــشر إىل بيعي الب
نــشئ فريــق عامــل دائــم متعــدد القطاعــات معــين  أُالــوطن، كمــا

الدولــة ووكــاالت التعــاون  عــضويته رك يفتالبــشر تــشبباالجتــار 
 خطــوط هاتفيــة جمانيــة مأمونــة ُمــدتو. الــدويل واجملتمــع املــدين

ــسان،  بتيــسر اإلبــالغ عــن االجتــار   ــهاك حقــوق اإلن البــشر وانت
يف حـاالت   ال سـيما    ،  اجلنـاة نت عقوبات صارمة ملعاقبة     ُس كما

 . لالجتار بالبشردوليةوجود شبكات 

 جميبـا علـى األسـئلة املتعلقـة         ، قال ):بريو (السيد شافيز  - ٥
دخلـت علـى القـانون      نه يف أعقـاب مناقـشة مطولـة أُ        ، إ ٧باملادة  

مـن أجـل   تغـيريات  الذي حيكـم وكالـة التعـاون الـدويل يف بـريو           
 مـن املـصادر الدوليـة واملـصادر        املوجهـة رصد اسـتخدام املـوارد      

ومـن  . عـن طريـق الدولـة     إىل املنظمـات غـري احلكوميـة        األخرى  
املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت حتـصل          ال يشمل هذا القانون     ،  مث

 مــــن مــــصادر القطــــاع اخلــــاص دون علــــى التمويــــلحــــصرا 
 .احلكومة تدخل

  أي أجـنيب    زواج نقـال إ  وفيما يتعلق مبـسألة اجلنـسية،        - ٦
أو أجنبية من رجل أو امرأة من مواطين بريو جييز احلصول على          

 .  ملدة سنتنيهاش فييالعشريطة جنسية بريو 

 ١٤ إىل ١٠من املواد 

دعــت اخلــرباء إىل مواصــلة نظــرهم يف املــواد  : الرئيــسة - ٧
 .١٤ إىل ١٠من 

ســألت عــن خطــط احلكومــة لتحــسني   : الــسيدة جــرب - ٨
ــساء     ــة ولنـ ــصفة عامـ ــات بـ ــة للريفيـ ــصحية املقدمـ ــدمات الـ اخلـ

، وعمـا إذا كانـت هنـاك        الشعوب األصلية على وجه اخلصوص    
لقائلة بتحسني إمكانية التمتـع بالرعايـة   دعم التقارير ا  أي أرقام ت  
سألت عمـا إذا    عرجت على موضـوع اإلجهـاض، فـ       و. الصحية

يف غـــري مـــسموح بـــه إال  يف بـــريو أو اكـــان اإلجهـــاض قانونيـــ
يف حاالت   وأتعرض صحة املرأة للخطر      أو   حاالت االغتصاب 

 .  مصر، أي يفكما حيدث يف بلدها، تشوه األجنة

 عنــد اإلشــارة إىل ، الحظــت:هبيــاأ - رالــسيدة كــوك - ٩
تـشجيع تعلـيم    ُيـراد هبـا      يف التقريـر     املبينـة  التـدابري    ، أن ١٠املادة  

اخلمـس   ٢٠٠٦-٢٠٠٢ وأن فتـرة الـسنوات       الريفياتفتيات  ال
، وسـألت   “الريفـي الـسنوات اخلمـسة للتعلـيم       ”أطلق عليها   قد  
 أثناء فترة   الريفياتفتيات  ال التمويل املخصص لتعليم     مقدارعن  
ذا التمويـل يف امليزانيـة      هلـ النـسبة املئويـة     عن   و ،ت اخلمس السنوا
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معلومات مفصلة بشأن اآلثـار النامجـة عـن      ما طلبت   ك. الوطنية
 من التقرير، وال سـيما مـدى        ٩٧املشروع املشار إليه يف الفقرة      

 الفتيات احملرومـات يف املنطقـة       ال سيما وحتسينه لتعليم الفتيات،    
أصـول  ينحدرن مـن   الاليت بريوويات الاهلندية اجلنوبية والفتيات  

 الفتيـات يف املـدارس      قيـد  طلبت بيانات بشأن     ،وختاما. أفريقية
 .وبقائهن فيها

ــا  - ١٠ ــسيدة زابات ــريو (ال ــاد  ): ب ــاك زي ــأن هن ــت ب  يف ةأجاب
 يف املقيــدات فتيــات األقليــات، ال ســيماوجممــل عــدد الفتيــات، 

ساواة بـني   مفهوم املتبثاملدارس وأن هناك مواد تعليمية أفضل  
 التعلـيم علـى     يتطـور مل  ومـع ذلـك،     . الثقافـات اجلنسني وتفاهم   
 .النحو املرغوب

فيما يتعلق مبسألة الصحة اجلنسية والـصحة اإلجنابيـة،         و - ١١
الـيت حتـدث حـوايل      وفيـات   البرنامج للتقليل من    أنشئ  نه  قالت إ 
معـــايري يف هـــذا الـــشأن األمهـــات وُوضـــعت  ووفيـــات الـــوالدة
ن ون اآلخـر  ون احلكوميـ  و الـصحية واملـسؤول    السلطات ترصدها

ــصحية   ــع املؤســسات ال ــضطلع    . يف مجي ــك، ت ــى ذل ــالوة عل وع
 باملـسؤولية  منـاطق البلـد  مـن   يف مخـس     كوميـة احلنظمات غـري    امل

املباشرة عـن رصـد تقـدمي اخلـدمات الـصحية واإلشـراف عليـه،               
تفـرض   بغيـة رصـد األداء        الداخليـة  أنشئت آليـة للمراجعـة    كما  

تلبيـة  حالـة عـدم     يف  ية، تشمل الفصل من اخلدمة،      جزاءات إدار 
حـصول  إمكانيـة   كفالـة   اهلـدف منـهما      وهناك معيـاران     .املعايري

 .مباشرة  احلمل من املراكز الصحيةمنعاملراهقني على أدوية 

ــا يتعلــــق باملعــــدل املرتفــــع لوفيــــات  و - ١٢ األمهــــات فيمــ
ض،  إىل اإلجهـا   تاي تعزى بعض الوف    بينما نهاملراهقات، قالت إ  

. ا مـن األسـباب    الكثري منها إىل فقر الدم والرتيف وغريمه      يعزى  
 احلمــل، منــع شــن محلــة طارئـة للتثقيــف يف جمــال  جيـري حاليــا و
 تنفيـــذ بـــرامج لـــتمكني الفتيـــاتجيـــري يف املنـــاطق احلـــضرية و

ن هـذه  إال أ .  من مواصلة دراستهن باملدارس    احلوامل الصغريات
 .رياف يف األ، لألسف،فرةاالربامج غري متو

ــريو (الــسيد شــافيز  - ١٣ ــال إنــ ): ب ــضل إجــراءات  ق ه، بف
ــسان،    ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــات الدولي ــة أُحيطــت  اهليئ احلكوم

علما بالعديد من القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وجيـري اآلن           
 املـــساعي بفـــضليـــتم عـــادة إن ذلـــك حـــل هـــذه القـــضايا، و
ــات   ــذه اهليئ ــدة هل ــضيةويف . احلمي ــرت احل ق ــة  واحــدة، أق كوم

 وقـدمت جلنـة     ،باملسؤولية عـن وفـاة امـرأة كانـت قـد ُعقمـت            
البلدان األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان املساعدة يف التفـاوض         

 تــشمل تقــدمي تعــويض لألســرة واحتمــال  وديــةبــشأن تــسوية 
ويف . املتـورطني يف القــضية إنـزال عقوبـات أخــرى باملـسؤولني    

 والـذي   -الجي  قضية أخرى، ُحرمت امرأة من اإلجهاض الع      
ــدما تتعــرض     ــبريوي، إال عن ــه، مبوجــب القــانون ال ال ُيــسمح ب

ــرأة يف  –صــحة األم للخطــر   ــرار مث طعنــت تلــك امل .  هــذا الق
ــة الكــونغرسوينظــر  تعريــف اإلجهــاض  يف توســع ال يف إمكاني

ـــ   ــذه املــ ــري أن هـــ ــانوين، غـــ ــها  القـــ ــزال يف مراحلـــ سألة ال تـــ
 .للغاية املبكرة

  حنــو اعتمــادجــرى قالــت إنــه ):بــريو (الــسيدة زاباتــا - ١٤
 ، مـآوى وأنـشئت . إثىن عشر قانونا ملكافحة العنف ضـد املـرأة        

 تـشمل وجيري بـذل جهـود لتـوفري خـدمات أفـضل للـضحايا،              
ــصادي     ــوير االســتقالل االقت ــسية وتط ــشارة النف ــشاءاالست  وإن

 جمانيــة وإمكانيــة الوصــول إىل املــآوى   ســاخنةخطــوط هاتفيــة
 .  عطالت األسبوععلى مدار الساعة، حىت أثناء

 التمويـل  اتوأضافت قائلة إنه مل يتـسن مواصـلة زيـاد       - ١٥
ن إ و؛ يف املائـــة ســـنويا للخـــدمات النـــسائية ١ بنـــسبة املقـــررة

 إعـــداد اخلـــدمات وعلـــى تطـــويرالتركيـــز اآلن ينـــصب علـــى 
لغـة  الكتب الدراسية لكي تتـضمن      ى تنقيح   نه جر إ و ؛املدربني
 .نياجلنستعرب عن تكافؤ لجميع وأمشل ل

قالـت، فيمـا يتعلـق باملـادة     : نغي شيل-السيدة شوب    - ١٦
 يـصعب    مـن املـشاريع    العديـد  التقريـر إىل     إشارةنه رغم   ، إ ١١

 مـا إذا كانـت      ، حتديـد   طريقـة عـرض املعلومـات      كثريا، بسبب 
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وال يتـسىن   . هذه املشاريع قد ساعدت يف حتسني أحوال املـرأة        
غـري الواضـح    ومـن   . ما إذا كـان هنـاك أي متييـز        حتديد  كذلك  

أيـــضا مـــا إذا كانـــت وزارة العمـــل ووزارة الزراعـــة جـــادتني  
ــيم   ــشأن تعم ــساين  ب ــاة املنظــور اجلن ــات  . مراع ــت معلوم وطلب

. تفتـــيش بأمـــاكن العمـــل  ال إجـــراء عمليـــات  معـــدلبـــشأن 
أن النــساء ال زلــن ، علــى مــا يبــدو،  تــبنياملقدمــة املعلومــات و

ــة ويف الرتــب ا  يتركــزن ــأي   يف جمــاالت العمــل التقليدي ــدنيا ب ل
وينبغي تقدمي بيانـات بـشأن األجـور لكـي يتـسىن،            . جمال كان 

 أجــور عمــال النــسيج،   متوســطعلــى ســبيل املثــال، مقارنــة    
متوسـط أجـور   ، مـع   يف غالـب األحيـان  معظمهم مـن النـساء    و

 .، والذين يكونون عادة من الرجالالتشييدعمال 

م وسألت عن ماهية األهداف احملددة فيما يتعلق بتعلـي         - ١٧
ســر  األ وماهيــة احلــوافز املقدمــة لتــشجيع    الريفيــاتفتيــات ال

النقـــاش املتعلـــق ويف .  إبقـــاء الفتيـــات باملـــدارسالريفيـــة علـــى
شاريع األراضي يبدو أن األرقام املقدمة تتنـاقض مـع بعـضها            مب

ــزال ينبغــي، وهــذه التناقــضاتالــبعض أشــارت إىل أن و.  أن ُت
 اجلديـــدة األراضـــيملكيـــة  يف املائـــة فقـــط مـــن صـــكوك  ٢٥

ــساء، ل ُمنحــت ــة     مثلن ــات عــن هوي ــن املعلوم ــدا م ــت مزي  طلب
ــا حــــصلن عليــــه مــــن  النــــسوة وأولئــــك  أراض وأدوات عمــ
 تقــدمي بيانــات مــصنفة بــشأن ملكيــة     دعــت إىل و. وتــدريب
 . يزال قائماالفهم ما إذا كان التمييز ل ،األراضي

ــوكر  - ١٨ ــسيدة كـ ــاه - الـ ــارت إىل أن: أبيـ ــة أشـ  اللجنـ
التقريـــر الـــدوري الـــسابق، مزيـــدا مـــن      يف أعقـــاب  طلبـــت 

املعلومـــات بـــشأن حالـــة نـــساء األقليـــات، وال ســـيما النـــساء  
مــا توضــع  غالبــا وقالــت إنــه. فريقيــةأ أصــول املنحــدرات مــن
 جهــود األقليــات لتحقيــق االنــدماج االجتمــاعي العراقيــل أمــام

تربيـة  ل التراتبيـة  األمنـاط    ، الـيت تـشمل    نظرا للعديد مـن العوامـل     
وتـساءلت عـن    . ينظام التعليمـ  الالفقر والتعصب يف    األطفال و 

 . العنصرية يف اجملتمعمع احلكومة تعاملكيفية 

 وقالـت  يف اللجنـة،     اعـضو تكلمت بوصفها   : الرئيسة - ١٩
 يـستغل أغـراب مـشتغلون بالتعـدين       نه يف كثري مـن احلـاالت،        إ

ال يـؤثر فحـسب   ن هـذا  وإ للـشعوب األصـلية     املورثةاألراضي  
بـل يـؤدي كـذلك إىل العنـف         ذه الشعوب،    ه  سبل عيش  على
وتساءلت عن ماهية الضمانات الـيت تقـدمها احلكومـة         . هاضد

حلماية هذه الشعوب مـن األسـاليب االسـتغاللية الـيت متارسـها             
وغريهــم املــشتغلون بالتعــدين وات الــشركات املتعــددة اجلنــسي

 . املذكورةن يدخلون إىل أراضي الشعوبمم

قالت إن مبـادرات العديـد مـن        ): بريو (السيدة زاباتا  - ٢٠
ــربامج واملــشاريع   ــوزارات وال ــال  الــصغرية املــشاريعدعم الــيت ت

. ا جنـساني  يف األسـاس منظـورا  تتضمن مجيعهااملتناهية الصغر  و
 .هذا املنظور بفضل اجملالس اإلمنائية اإلقليميةاطرد جتسد وقد 

ــة إن   - ٢١ ــدم   أحــد وأضــافت قائل ــل يق ــرامج وزارة العم ب
 شــــىت ذاتللنــــساء اســــتجابة لطلبــــات شــــركات التــــدريب 

 عـدم حتـول هـذه الـربامج       من املهم كفالـة     و. احتياجات حمددة 
لنـساء، حبـصرهن يف نـوع معـّين         لإىل استغالل   يف هناية املطاف    

 .من العمل

 سـيزيد ليتـسىن     وأردفت قائلة إن عدد مفتـشي العمـل        - ٢٢
ــوانني العمــل   ــز رصــد ق ــة  إن  و،تعزي ــشريعات املتعلق  بعــض الت

ــايري العمــــل الــــيت كانــــت قــــد أُلغيــــت    ــال ملعــ ــادباالمتثــ  ُيعــ
 .اآلن إقرارها

ــوب    يف و - ٢٣ ــسيدة شـ ــه الـ ــؤال طرحتـ ــى سـ ــا علـ  -ردهـ
 حتوزهـا إن حصة صكوك ملكيـة األراضـي الـيت       قالت  شيلينغ،  

ــد ارتفعــت مــن    ــساء ق ــة إىل ٤الن ــة ٢٥ يف املائ  بفــضل يف املائ
 ،بـريو يف  ومبوجب القـانون    .  األراضي لتملكاملشروع اخلاص   

قــدم   علــى  ليهمــا صــك ملكيــة الــزوجني لك  مــنح يلــزم اآلن 
بلــوغ األرملــة أن تنتظــر  ويف املاضــي، كــان علــى   . املــساواة
 .حلصول على صك امللكيةقبل ا سن الرشد  الذكرالطفل
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 منـشأة خصيـصا    بـرامج    أيـضا وأردفت قائلة إن هنـاك       - ٢٤
ــن       ــا م ــة وصــيد األمســاك وغريه ــدعم الزراع ــاطل ــاجاإل أمن . نت

نتـاج  اإلمـساعدة الـشركات يف قطـاع        مـن ذلـك هـو       واهلدف  
أسر معيشية، لتقدمي منتجات قـادرة    ربات   اليت تديرها    الغذائي

على املنافسة ويف نفس مستوى النوعية اليت تقتضيها األسـواق          
 .احمللية وأسواق التصدير

يتـوىل أمرهـا   وأضافت قائلة إن مسألة األقليات اإلثنية        - ٢٥
نــديز ومنطقــة  إلطين لتنميــة شــعوب منطقــة ا   الــوعهــداملاآلن 

األمــازون والــشعوب البريوويــة املنحــدرة مــن أصــول أفريقيــة،  
النــساء الــاليت تعــود أصــوهلن إىل    الــذي حــول اهتمامــه مــن    

.  أصـول أفريقيـة  املنحـدرات مـن  اإلنديز واألمازون إىل النـساء     
 العديـدة وفيمـا بينـها       اتوال تزال العنصرية والتمييز ضد اإلثني     

 بـل   وحـده  يف التعليم     ال يكمن  حل املشكلة و. وجودين فعال م
 . عموماالعامةسياسة اليف 

 مـــسألة حـــساسة للغايـــة، دين قائلـــة إن التعـــومـــضت - ٢٦
. لتنميـــة البلـــد هامـــة  اســـتثمارات أجنبيـــة  تنطـــوي علـــى  إذ
حلكومــــة تــــشارك مــــشاركة مباشــــرة يف املفاوضــــات مــــع او

 ساســــيةلحقــــوق األل احترامهــــا لتكفــــلشــــركات التعــــدين 
ــشعوب ــضات عــن أي أضــرار   لل ــا لتعوي ــة تلحــق بال ودفعه بيئ

 .الناسصحة ب أو

ن التعـدين جـزء     قـائال إ  أضـاف   ): بريو (السيد شافيز  - ٢٧
 وحـدها  صناعة هامـة، لـيس للدولـة         هنإتقليدي من االقتصاد و   

واملـشكلة  . أيـضا  وإمنا للمجتمعات احمللية اليت تقع فيها املناجم      
 النـاتج مـن مـورد     تنمية البلد من الدخلهي كيفية املوازنة بني  
حتــرام  احتــرام البيئــة و  ايني مــن ناحيــة، و  خيــص مجيــع الــبريو  

أن يــرى وهــو . مــن ناحيــة أخــرىاألصــليني حقــوق الــسكان 
مــع مجيــع أصــحاب بالتحــاور اختــذ النــهج الــصحيح قــد البلــد 

 التفـاوض   هـو إعـادة    إىل تطـور مـثري        قاد وهذا النهج . املصلحة
 ، ممــا يولــدقــود اإلجيــار ألغــراض التعــدينحاليــا علــى بعــض ع

. مــوارد أكــرب لكــل مــن احلكومــة املركزيــة واجملتمعــات احملليــة  
يف بعـض   إضافة إىل ذلك، علقت شركات التعـدين عملياهتـا          و

 .  يتم التفحص الكامل لدراسات اآلثار البيئيةاحلاالت حىت

 إن الــسؤال املتعلــق بــذلك هــو كيــف   وأضــاف قــائال - ٢٨
ملعـايري  لسكان األصليني مع ا   الرؤية العاملية ل  وافق  ميكن ضمان ت  

يتطلــب األمــر إجيــاد نقــاط التقــاء إذ . الدوليــة حلقــوق اإلنــسان
صـــليني أن حيتفظـــوا هبويتـــهم جتعـــل مـــن املمكـــن للـــسكان األ

يني وو يف نفـــس الوقـــت مـــع إخـــواهنم الـــبري يتعايـــشون بينمـــا
 باملمارســات االعتــرافبــالرغم مــن  فإنــه وعليــه، . اآلخــرين
ــة  إطــار معــايري وقواعــد  يفحترامهــا، جيــب وضــعها  ا والتقليدي

 . معينة

ــريو (الــسيدة زاباتــا  - ٢٩ ــى طلبــات    ): ب ــة عل قالــت، جميب
أحوال بشأن توفري معلومات تتعلق حبالة النـساء فيمـا خيـتص بـ            

 يف ٢٩  املعهد الوطين لإلحصاء يعمـل     وفقا لبيانات  العمل، إنه 
 يف   يف املائـة مـن الرجـال       ٣٥املائة من القـوة العاملـة النـسائية و        

 يف املائـة مـن      ١١ يف املائـة مـن النـساء و          ٢٥ ويـؤدي الزراعة،  
دخل مـنخفض وال حيـصلون علـى تغطيـة          أعماال ذات   الرجال  

 فــإن ،وفيمــا يتعلــق بالعمــل املــرتيل . الــضمان االجتمــاعيمــن 
يف  ٩، وذلــك مقابــل جــرايف املائــة مــن النــساء ال يــتلقني أ ٢٧

 يف  ٨٩ ويف املتوسـط، فـإن النـساء يكـسنب           .املائة مـن الرجـال    
ــ ــة ممـ ــالاملائـ ومـــشاركة النـــساء يف النقابـــات  . ا يكـــسبه الرجـ

نقابـة العماليـة الرئيـسية     على الرغم من أن ال ،العمالية منخفضة 
 يـشغلن مناصـب اختـاذ القـرار يف           الالئي  والنساء ؛ةأمرترأسها ا 

 .  عددهن ضئيلالقطاع االقتصادي

لة التعاريف، قالت إنه على الرغم من       أويف تناوهلا ملس   - ٣٠
ــبري ــاق    وأن ال ــان صــعوبة يف االتف ويني جيــدون يف بعــض األحي

لنـهج  ا” سـواء  –على أفضل املصطلحات املمكن اسـتخدامها    
 علـــىهنم متفقـــون فـــإ -“ تكـــافؤ الفـــرص ” أو “ايناجلنـــس

 اهلــدف، وهــو كفالــة إمكانيــة ممارســة املــرأة حلقــوق اإلنــسان   
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، فـرادى كن صـياغة اخلطـط أو القـوانني         ومهما ت . ممارسة تامة 
 اخلطـة الوطنيـة     حتـوي إضافة إىل ذلك،    و. افإن ذلك هو هدفه   

- ٢٠٠٦  الـــسنواتلرجـــال والنـــساء لفتـــرةالتكـــافؤ فـــرص 
.  أهدافا حمـددة ومؤشـرات دقيقـة لبلـوغ ذلـك اهلـدف             ٢٠١٠

تنويعـة  مـن   مـستمدة    مـدخالت    حبيث تتضمن وُوضعت اخلطة   
دمة باللغات املختلفـة املـستخ    رها  جيري نش  و ،املواردكبرية من   

واهلــدف هــو تعزيــز . تنــاول للجميــعجلعلــها ســهلة الد، يف البلــ
 واإلنـــسانيةالـــوعي بـــني مجيـــع النـــساء حبقـــوقهن االقتـــصادية  

 سـترحب بـأي     وقالـت إهنـا   . واالجتماعية والثقافيـة والـسياسية    
ضـمن مجلـة أمـور،       اللجنة فيما خيتص بالتمييز،      قد تعين أفكار  
هــذه األفكــار   رمبــا تــساعد  إذ “لعــدلوا” “اواةاملــس”بــني 

   .احلكومة على حتسني سياساهتا وخططها وبراجمها

نتوي هوامــان يـا قــضية  أشـارت إىل  : الـسيدة بيمنتــال  - ٣١
 جلنــة حقــوق اإلنــسان، وتــشمل علــى الــيت ُعرضــت ضــد بــريو
ــسألة ــشديدةامل ــة يف اإلجهــاض العالجــي ي احلــساس ال , ة املتمثل

ــة  و ــت احلكوم ــىحث ــة    عل ــة لكفال ــدابري الالزم ــع الت ــاذ مجي  اخت
 النفـسية   ا وعلـى محايـة سـالمته      للمـرأة حترام حقوق اإلنـسان     ا

   .البدنيةفضال عن سالمتها 

مــن يف املائــة  ١٤شــارت إىل أن أ: اميــالــسيدة داير - ٣٢
  قـد  فتيات صـغريات يف بـريو     ل اإلجهاض اليت أجريت     عمليات

  قـــدولـــة الطـــرفالدقالـــت إنـــه نظـــرا ألن و. أدت إىل الوفـــاة
لعهــد الــدويل اخلــاص صــادقت علــى الربوتوكــول االختيــاري ل

مع جلنـة حقـوق     كان عدم تعاوهنا    ،  باحلقوق املدنية والسياسية  
مبثابـة تـصرف غـري      نتوي هوامان ضد بريو     يااإلنسان يف قضية    

وحثت احلكومـة علـى البحـث عـن حـل ملـشكلة            . حمترم للغاية 
 . اإلجهاض

 تــشريعاتذَكَّــرت بــأن : غ لينيشــ - الــسيدة شــوب - ٣٣
هـو الطريقـة     سمح باإلجهاض عندما يكون إهناء احلمـل      تبريو  

اإلضـرار اجلـسيم   اذ حياة املرأة احلامل أو لتفـادي   قالوحيدة إلن 

  أيـضا صحتها، وتساءلت عما إذا كـان مـن املمكـن      أو الدائم ب  
 .ةنفسيالناحية ال من اإلضرارفهم هذا 

ن العنــف شأسابق بــكــررت ســؤاهلا الــ: الــسيدة شــني - ٣٤
ستفسرت أيـضا عمـا إذا      وا. ضد النساء خالل الصراع املسلح    

ــة، بـــصفتها    ــة االجتماعيـ ــرأة والتنميـ كانـــت وزارة شـــؤون املـ
يــة، ســتؤيد  ة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة البريو   يف جلنــاعــضو

خبـــالف االغتـــصاب يف قائمـــة الـــيت إدخـــال األفعـــال العنيفـــة 
 . لصراع املسلح اأثناءاجلرائم املرتكبة ضد النساء 

قالت، يف إجابتـها علـى سـؤال        ): بريو (السيدة زاباتا  - ٣٥
ــسيدة شــ  ــسألة    نيال ــن أن امل ــرغم م ــى ال ــه عل ــزال، إن ــد ال ت  قي

الوزارة توسيع تعريـف العنـف ضـد املـرأة ليـشمل             حتبذ   النقاش
  .خبالف االغتصاباليت اجلرائم 

 قـال، مـشريا إىل تعليـق الـسيدة        ): بـريو  (السيد شافيز  - ٣٦
ن حكومة بلـده    أن ُيفهم من كالمه إ    ام، إنه ال يرغب يف      يداير

 هنـاك ولكـن   . غري راغبة يف التعاون مـع جلنـة حقـوق اإلنـسان           
يــذ  مــن املــصاعب العمليــة الــيت يــشملها تنفابــرغم ذلــك، عــدد

نتوي هوامــان ضــد بــريو، قــرار تلــك اللجنــة اخلــاص بقــضية يــا
   .سيما فيما يتعلق جبرب األضرار ال

 اجلنــائيقــانون ال مــن ١١٩اف أنــه وفقــا للمــادة وأضــ - ٣٧
ُيــسمح باإلجهــاض إال عنــدما يكــون هــو الطريقــة الوحيــدة  ال

 أو الـدائم    اإلضرار اجلسيم  حياة املرأة احلامل أو لتفادي       إلنقاذ
زيـادة  يترك جماال للتفسري، وينبغي   احلكم   ولكن هذا . صحتهاب

 . توضيحه على املستوى التشريعي

  ١٦ و ١٥ن ااملادت

ــسيدة ســاي  - ٣٨ ــه يف عــام  : اغال ــرت بأن ــدد ١٩٩٩ذَكَّ  ُح
ــسن  ــسني بــ  األدىنال ــسبة للجن ــزواج بالن ولكــن .  ســنة١٦ ـ لل

ــة،  ــدوري اخلــامس    اللجن ــر ال ــة علــى التقري يف تعليقاهتــا اخلتامي
ــع    ــة الطـــرف علـــى رفـ ــبريو، حثـــت الدولـ ــلـ سن إىل ذلـــك الـ

 الـواردة يف تماشى مـع األحكـام ذات الـصلة     يسنة، حبيث    ١٨
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وتساءلت عما إذا كان قـد مت اختـاذ أي          . اتفاقية حقوق الطفل  
 .هذه الغايةتحقيق تدابري ل

ــرة   - ٣٩ ــارهتا للفقـــــــ ــر  ٢٦٣ويف إشـــــــ ــن التقريـــــــ  مـــــــ
(CEDAW/C/PER/6)،           عربت عن دهـشتها مـن حظـر الـزواج 

بني األفراد العسكريني املختلفي الرتبة، وتساءلت عـن أسـباب       
لــو حــصلت علــى    هنــا ســتكون ممتنــة    إوقالــت  . هــذا احلظــر  

 . معلومات إضافية بشأن الوضع احلايل داخل القوات املسلحة

ــافيز  - ٤٠ ــه أي  ): بـــريو(الـــسيد شـ ــه ليـــست لديـ قـــال إنـ
معلومــات بــشأن القواعــد الــيت حتكــم العالقــات بــني اجلنــسني  

يرسـل أي  وسـيبحث هـذا الوضـع مث     . قـوات املـسلحة   داخل ال 
    .تفاصيل ذات صلة إىل اللجنة

تص بالــسن األدىن للــزواج، قــال إن األمنــاط وفيمــا خيــ - ٤١
الثقافيــة الــسائدة حاليــا خلقــت حالــة مــن األمــر الواقــع جتعــل   

 ســنة يتزوجــون، الســيما يف املنــاطق    ١٨الــشبان حتــت ســن   
ــة  ومــن الــصعب جــدا تغــيري التقاليــد   . نطقــة األمــازونمبالريفي
ــه يأمــل أن  الراســخة  يكــون مــن  بوضــع قــوانني ضــدها، ولكن

 املناسـبة،   التوعيـة  ومع إدخال سياسـات      ر الوقت املمكن، مبرو 
 .  سنة١٨رفع السن األدىن للزواج إىل 

 قيـود   عـدم وجـود   أشـارت إىل    ): بريو (السيدة زاباتا  - ٤٢
ويف . يف قـوات الـشرطة    والزميالت   العالقات بني الزمالء     على

هنــا ســتبذل قــصارى جهــدها أاخلتــام، أكــدت ألعــضاء اللجنــة 
  .متأخرةبأي معلومات ناسب يف الوقت امللتزويدهم 

 .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


