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نظــرا لغيــاب الــسيدة ســيمونوفيتش، تولــت الــسيدة       
 . رئاسة اجللسة)نائبة الرئيس(سيمز 

 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

دمــة مــن الــدول األعــضاء مبوجــب     النظــر يف التقــارير املق 
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

 CEDAW/C/PER/6(التقريــر الــدوري الــسادس لــبريو  
 )Add.1 و CEDAW/C/PER/Q/6 و

 إىل  بـريو بناء على دعوة الرئيسة، جلـس أعـضاء وفـد            - ١
 . اللجنةطاولة

 الـــدوري تقريـــرال عرضـــت :)بـــريو (اباتاالـــسيدة ســـ - ٢
لت أعضاء اللجنـة إىل ملحـق لـه وزع يف           بلدها فأحا ل السادس

 وقالــت إن حكومــة بــريو اختــذت عــددا مــن ،غرفــة االجتمــاع
اخلطــوات لتعزيــز حقــوق املــرأة عمــال باالتفاقيــة وبالتوصــيات  

ــيت  ــال ــةقدمت ــام  يفها اللجن ــد ســّنت يف كــانون   . ٢٠٠٢ ع فق
 باالجتـــــار لـــــقعت امل٢٨٩٥٠ القـــــانون ٢٠٠٧ينـــــاير /الثـــــاين

دد  الـذي شـ    ري املـشروع للمهـاجرين    باألشخاص والتـهريب غـ    
العقوبات على اجلناة ووفر الدعم لرعايـة الـضحايا وتأهيلـهم؛           
وتقــدمت إىل الكــونغرس مبــشروع قــانون يرمــي إىل تــشديد      
األحكام املتعلقة باالعتداء اجلنسي على اخلدم املرتيل يف قـانون          

ثـــار بآ املتعلـــق ٢٨٩٢٧التحـــرش اجلنـــسي؛ وســـّنت القـــانون 
سياسـات املـساواة بـني      على   ٢٠٠٧ عاماع العام ل  ميزانية القط 

 . ٢٨٨٦٧اجلنسني؛ وجّرمت التمييز مبوجب القانون 

أن وزارة املــرأة والتنميــة االجتماعيــة تقــود  بــت فــادوأ - ٣
تمكني املــرأة مــن خــالل طائفــة متنوعــة مــن  بذولــة لــاجلهــود امل

اآلليـات املؤســسية اجلديـدة الــيت تـويل اهتمامــا خاصـا إلدمــاج     
ــع  ــة مجيـ ــات العرقيـ ــاعي وحم اجلماعـ ــسيج االجتمـ ــة  يف النـ اربـ

 وأوضــحت أن اخلطــة الوطنيــة لتكــافؤ .االســتبعاد االجتمــاعي
فــت  عّر٢٠١٠-٢٠٠٦الفــرص بــني الرجــل واملــرأة للفتــرة     

ــز ضــد   ــرأة التميي ــه اددت أهــدافوحــامل ــضاء علي ــصت و. للق  ن
 علــى ٢٠٠٣ عـام  ل٢٨٠٤٤  رقــمأحكـام قـانون التعلــيم العـام   

ــة ــة  املــساواكفال ــةلة يف املعامل ــيملطفــل والطفل ،  يف جمــال التعل
 ٢٠٠٢ عــامبينمــا أعطيــت األولويــة مبوجــب االتفــاق الــوطين ل

 .  الفرص املتكافئة للمرأة من خالل العمل اإلجيايبضمانل

ــأ   - ٤ ــة بـ ــتطردت قائلـ ــت  واسـ ــة قامـ ــال بن احلكومـ إدخـ
الــسياسات اجلنــسانية يف وزارات املــرأة والتنميــة االجتماعيــة،  

ة، والتعليم، والعمـل والتـشغيل، واإلنتـاج، والداخليـة،          والصح
يف املعهد الوطين لإلحـصاء وعلـم       كذلك  والعدل، والزراعة، و  

 جيوز تسجيل األطفـال     ٢٨٧٢٠ومبوجب القانون   . املعلومات
ووفقــا . املولــودين خــارج إطــار الــزواج باســم كــال الوالــدين   

ــرة    ــسان للفتـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــة الوطنيـ  ،٢٠١٠-٢٠٠٦للخطـ
خذت تدابري استراتيجية من أجـل القـضاء علـى التمييـز ضـد              اُت

 ٢٠٠٥ومبوجب قرار صدر عـن وزارة التعلـيم يف عـام            . املرأة
دد أهداف املـساواة بـني اجلنـسني، ال ُيـشترط تقـدمي الطفـل               حي

 .شهادة ميالد لاللتحاق باملدارس

بـأن  وانتقلت إىل احلـديث عـن مـسألة العنـف فقالـت              - ٥
ــة  ــة خطـ ـــ مثـ ــة ملن ــسي   وطنيـ ــداء اجلنـ ــائلي واالعتـ  ع العنـــف العـ
  علـــى اســـتعراض  الكـــونغرس حاليـــا نكـــب، ويامومعاجلتـــه

ــإ   ــانون يقــضي ب ــة لتكــافؤ   قرارمــشروع ق ــة الثاني  اخلطــة الوطني
، ومقتـرح يـدعو إىل      بـصفتها قانونـا   الفرص بني الرجل واملـرأة      

 قـــانون التحـــرش مبوجـــبتوســـيع نطـــاق إجـــراءات اإلبـــالغ  
 علــى فــرض عقوبــات أشــد ٢٨٧٠٤ القــانون جييــزو. اجلنــسي
،  الـسجن املؤبـد    ومنـها اجلرائم اجلنسية ضد األطفـال،      مرتكيب  

 علـــى اجلـــرائم ٢٠٠٤  لعـــام٢٨٢٥١بينمـــا يعاقـــب القـــانون 
 مبا يف ذلـك، وألول مـرة، معاقبـة       ،املرتكبة ضد احلرية اجلنسية   

 . بالقّصرةضر املنشورات امل ومورديمستخدمي

ار اجلهود املبذولة لكفالة    ردفت قائلة بأنه مت، يف إط     أو - ٦
 مـن   ٣تنمية املرأة والنـهوض هبـا بـصورة كاملـة، وفقـا للمـادة               
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ــدة آليــات مؤســسية،      ــة، إقامــة ع ــا يف ذلــك إنــشاء   االتفاقي مب
 حكومة إقليمية، ومراصد إقليميـة      ١٩جمالس وجلان للمرأة يف     

اإلجـــراءات اخلاصـــة يف إطـــار و.  حمافظـــاتثـــالثللمـــرأة يف 
 كفالـة   بغيـة عـة قـوانني للحـصص اجلنـسانية         املؤقتة، مت سـن أرب    

ــة لألحــزاب     متثيــل املــرأة يف طلبــات العــضوية باهليئــات اإلداري
.  والكـونغرس  ، واهليئـات البلديـة    ، واجملالس اإلقليمية  ،السياسية

ويف إطـار نظــام احلــصص املنــشأ علــى هــذا النحــو ارتفــع عــدد  
؛ ٢٠٠٦يف عــام امــرأة  ١٣النــساء املنتخبــات للكــونغرس إىل  

حمـــامي رأســـت الكـــونغرس امـــرأة؛ ورأســـت نـــساء مكتـــب و
ــضائية  ــساعدة الق ــب امل وامل ــوطين لإلكت ــراءات االنتخابال  يــةج

 مت إشـراك    ،وباإلضافة إىل ذلـك   .  الوطنية  اإلصالحية واملؤسسة
 برناجمـا غـذائيا   ١٩٠قائدات املنظمات الـشعبية يف جلـان إدارة     

 وُعينـــت نـــساء يف مناصـــب وزيـــرة. علــى صـــعيد املقاطعـــات 
 امـرأة   ٦٨الدولة ونائبة الوزير يف وزارات عـدة، بينمـا ُعينـت            

 .السلك الدبلوماسي على الصعيد الدويليف 

وقالت إن احلكومة اختذت عددا من اخلطـوات لتغـيري           - ٧
ــالل     ــن خـ ــسلوك مـ ــة للـ ــة والثقافيـ ــاط االجتماعيـ ــوفرياألمنـ   تـ

التــــدريب يف جمــــال الــــصحة اإلجنابيــــة واملــــسائل اجلنــــسانية  
 بــني الثقافــات، وبــاألخص بــني ســكان الكيتــشوا      والتعــايش

ســيما مــن خــالل   واألميــارا واألشــانينكا، وحملاربــة القولبــة، ال 
وأنــشئت . عمــل املراكــز التثقيفيــة وبرنــامج واواواســي الــوطين

ــات   ــالث حمافظـ ــز يف ثـ ــتقبالمراكـ ــتغالل   السـ ــحايا االسـ  ضـ
 مـسؤولية الـشرطة   حتـت اجلنسي، بينما طورت قواعـد بيانـات      

ة لغــرض متابعــة حــاالت االجتــار باألشــخاص؛ وجيــري  الوطنيــ
ــام  ــة لـــضحايا االعتـــداء  ي آو تـــشغيل مـــ٢٠٠٢منـــذ عـ مؤقتـ

وأشـارت يف هـذا الـصدد إىل        . اجلنسي من األطفال واملراهقني   
 ١٨٢أن بريو صدقت على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم        

 . املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال

بـق سياسـة تقـوم علـى عـدم          وأضافت أن احلكومـة تط     - ٨
وقـــد . النـــساء والفتيـــاتالتـــسامح إطالقـــا إزاء العنـــف ضـــد  

اختــذت، إضــافة إىل ذلــك، خطــوات لتعزيــز اخلــدمات الــيت        
تقدمها للضحايا مراكـز الطـوارئ للمـرأة ومكاتـب املفوضـني            

ـــ  ــدوائر ذات الــصلة، مبــساعدة شــبكات   ١٢ال  وغريهــا مــن ال
ــع    ــام وطـــين ملنـ ــن نظـ ــزء مـ ــوعني، كجـ ــة املتطـ العنـــف ورعايـ

وخّصت بالذكر املـساعدة الـيت تقـدمها بلجيكـا إىل           . الضحايا
حمافظة أياكوتشو دعما لسعيها لتعزيـز االسـتقالل االقتـصادي           
لضحايا العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي وبالتـايل متكينـهن مـن           

 . تفادي التعرض للعنف جمددا

ــسية الــيت     - ٩ ــنفس حقــوق اجلن ــع ب ــرأة تتمت وقالــت إن امل
يتمتع هبا الرجل، وال تفقد جنسيتها البريويـة إذا تزوجـت مـن             

: وتتمتـع بـنفس الفـرص يف جمـال التعلـيم          . شخص غـري بـريوي    
 ارتفـــع متوســـط طـــول فتــــرة    ٢٠٠٤-٢٠٠٠فـــي الفتـــرة   ف

 سـنوات   ٧ سنة يف املنطقـة الـساحلية و         ١١الدراسة للفتاة إىل    
ن واخنفـضت نـسبة النـساء غـري املتعلمـات ممـ           . يف باقي املنـاطق   

 يف املائـة لتـصل      ١ سنة بواقع    ٤٥  و ١٥تتراوح أعمارهن بني    
ــة حيــث تبلــغ نــسبتهن    ٤إىل  ــاطق الريفي ــة، عــدا يف املن  يف املائ
 املواظبة على الدراسة بـني فتيـات        يف حني حتسنت  . يف املائة  ٩

بنـسبة  ) الكيتشوا واألواخون (اجلماعتني العرقيتني األمازونيتني    
دود بـني بـريو وإكـوادور الـذي         ل برنـامج احلـ    بفـض  يف املائة    ٦

. تتلقى الفتيـات يف إطـاره تعليمـا ثنـائي اللغـة متعـدد الثقافـات               
 يف املائـة مـن      ٢٧لــ    مت توفري العمـل املؤقـت        ،ويف جمال العمالة  

 إقامـة أو إعـادة تـشغيل عـدد مـن       متـت ربات األسـر املعيـشية و     
مراكــز رعايــة الطفولــة العامــة واخلاصــة؛ وباإلضــافة إىل ذلــك  

ــانون  متـــت  ــشروع قـ ــياغة مـ ــشأنصـ ــسلطة  بـ ــم الـ بـــني  تقاسـ
ــدين وحتــسن متثيــل املــرأة يف ســوق العمــل، وإن كانــت    . الوال

 يف  ٣٠بنـسبة    تزال حتصل على أجـر يقـل عـن أجـر الرجـل             ال
 .املائة

وانتقلــت إىل احلــديث عــن الــصحة اجلنــسية والــصحة   - ١٠
ــة       ــسياسات املتعلق ــز ال ــا تعزي ــه جيــري حالي ــت إن ــة فقال اإلجنابي

رعاية يف هذين اجملالني يف إطار خطة اسـتراتيجية هتـدف إىل            بال
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تقليص معدل وفيات األمهات واألطفال، وخاصة مـن خـالل          
إنشاء مراكز رعاية مـا قبـل الـوالدة يف املنـاطق الريفيـة وتعـيني                

 حملي متخصص يف جمـال صـحة        موظف ٢ ٠٠٠ما يربو على    
ن مـن    تغطية حنو مليون ونصف مليـو      ٢٠٠٤ومت يف عام    . األم

احلوامل وثالثة ماليني من األطفـال حـىت سـن الرابعـة بالتـأمني        
 يف املائـة مـن      ٩١الصحي الشامل؛ ويف املناطق الريفيـة حـصل         

ومت إعـداد جمموعـة مـواد       . احلوامل على رعاية ما قبـل الـوالدة       
 اجلنـسية   ة مـن أجـل تعزيـز الـصح        املرشدونخاصة يستخدمها   

وأطفــــال لــــشباب االعمــــال يف أوســــاط اإلجنابيــــة الــــصحة و
ويــستمر توزيــع  . الــشوارع، مــع التركيــز علــى منــع احلمــل     

 اتبـاع ومت  . حبوب منع احلمل باجملّان، وخاصة يف املستشفيات      
ــوق     ــى احلق ــائم عل ــج ق ــة حملهن ــة    ارب ــريوس نقــص املناع ــاء ف وب

ويعتـرب احلـصول علـى      .  الفقـر  يف إطار مكافحة  اإليدز  /البشرية
ة جــزءا مــن احلــق يف العالجــات املــضادة للفريوســات العكوســ

الصحة؛ وأحرز تقـدم يف جمـال فحـص احلوامـل يف مؤسـسات              
 .اإلصالحيةالرعاية الصحية واملؤسسات 

 قالـت إن بـرامج الدولـة        ، احلقـوق االقتـصادية    بصددو - ١١
لدعم مـشاريع األعمـال الـصغرية تتـضمن هنجـا جنـسانيا، مـع               

وارتفعـت  . تاليهمنح صاحبات املشاريع قدرا أكرب من التـس       
 ٢٥ إىل ٤نــسبة صــاحبات املمتلكــات يف املنــاطق الريفيــة مــن 

ات ونـــساء الـــشعوب يف املائـــة، بينمـــا تـــستفيد النـــساء الريفيـــ
عانني من حاالت فقـر أو فقـر مـدقع مـن عـدد              األصلية الاليت ي  

وباإلضـافة إىل   . من السياسات والربامج املوضوعة هلـن حتديـدا       
ســـتحقاق  امـــرأة ريفيـــة متميـــزة وســـام اال١٣ذلـــك، قلـــدت 

 .٢٠٠٦  و٢٠٠٤مبناسبة اليوم الدويل للمرأة بني عامي 

وأشــارت إىل اجلهــد املتــضافر الــذي اضــطُلع بــه علــى   - ١٢
:  البلــد بأكملــه مــن أجــل تعزيــز احلقــوق املدنيــة للمــرأة نطــاق

 امرأة بالغـة    ٦٠ ٠٠٠ مت تسجيل حنو     السابقنيفخالل العامني   
بإصـدار شـهادات     بلدية   ٦٠٠، مع قيام    قانونيةغري  يف وضعية   

ىل وُحـدد للـسنة اجلاريـة هـدف الوصـول إ          . امليالد هلـن باجملـان    

ــة  ١٠٠ ٠٠٠عــدد  ــام .  امــرأة بالغــة يف وضــعية قانوني ويف خت
ى جعـل حقـوق     كلمتها أكـدت جمـددا عـزم حكومـة بـريو علـ            

ــاهتا العامـــة مـــن أجـــل كفالـــة مـــشاركتها   املـــرأة حمـــور  سياسـ
 متكــني منــها بــأناقتناعــا ينبغــي يف هيئــات صــنع القــرار،  كمــا

 حتقيـق التنميـة     مـن ن البلـد    كاملرأة ومتتعها بكامل حقوقها سيم    
 . واملساواةةلاالبشرية على أساس من العد

 ٦ إىل ١  مناملواد

 أثنـت علـى حكومـة بـريو         :شيلينغ - بوالسيدة ش  - ١٣
وأعربــت عــن تقــديرها لتــصديق  . لتقــدميها التقريــر يف موعــده 

ــى الربوتوكــول االختيــ   ــة عل ــول  احلكوم ــا قب اري وطلبــت إليه
وســألت عمــا إذا كــان مــا جــاء يف .  منــه١-٢٠تعــديل املــادة 

الدســتور مــن إشــارة إىل الفــوارق اجلنــسية، حــسبما أشــري يف    
التقريـر، تعـين فقــط الرجـل واملـرأة أم أن حظــر التمييـز يــشمل      

وشــددت علــى  . ة اجلنــسيلويــالتمييــز علــى أســاس امل  أيــضا 
ــدابري اخلا  ــرب الت ــساءلت   ضــرورة أال تعت ــة، وت ــة متييزي صــة املؤقت

إذا كانت العالقة القانونية بني حظـر التمييـز واختـاذ هـذه              عما
التدابري قد ُعّبر عنها بوضوح يف القوانني األربعـة الـيت أُنـشئت             

 . احلصص مبوجبها، وهو ما رحبت به

وقالت إن التدابري اليت وصفها الوفد ال تصنف يف فئة           - ١٤
 يف التوصـية  توفروقد : ة يف مجيع األحوالالتدابري اخلاصة املؤقت  

ــم   ــة رق ــصادرة عــن ا  ٢٥العام ــة ال ــا للجن ــا قيم ــذا توجيه  يف ه
 “equity” توضـــيح مـــا إذا كانـــت كلمتـــاوطلبـــت . الـــصدد

ن يف التقريــر والــردود يقــصد هبمــا  ا املــستخدمت“equality” و
نفــس الــشيء؛ فحــسب فهمهــا تعــين الثانيــة املــساواة يف القــانون  

ــضرورة وتعـــين األوىل ــيس بالـ ــساوي اإلنـــصاف ولـ ــوق تـ .  احلقـ
 لـشعوب األصـلية   ا نظرةوأشارت إىل أنه قد جاء يف الردود ذكر         

هــي  و؛)٢٥، الــصفحة CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1 (إىل العــامل
سـيما   االتفاقيـة، وال قد تتعارض مع املبـادئ الـيت أرسـتها    نظرة  
منها، وقد تفتح البـاب لـشكل غـري مـستحب مـن        ) أ (٥املادة  
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شــكال النــسبية الثقافيــة مــؤداه غلبــة حقــوق اجلماعــات علــى  أ
 .حقوق األفراد

 ذكّـرت بـأن اللجنـة حثـت احلكومـة           :السيدة بيمنتل  - ١٥
 العنف ضـد املـرأة       أعمال  مرتكيب حماكمة على   ٢٠٠٢يف عام   

وفرض عقوبـات شـديدة علـيهم، وعلـى االضـطالع حبمـالت             
ول مـن   هتدف إىل جعـل هـذا النـوع مـن العنـف أمـرا غـري مقبـ                 

 القــوانني الــيت ُســّنت التمــست إطالعهــا علــىو. اجملتمــع عامــة
وأشـارت  . زيل ومعاقبة اجلناةـحلماية املرأة من جرمية العنف املن  

دة عـام   دعـ مت دراسة أجرهتا منظمة الـصحة العامليـة يف دول           إىل
 ٤٧  يف املائــة مــن النــساء يف ليمــا و٢٣  كــشفت بــأن٢٠٠٢

عــن تعرضــهن للعنــف أبلغــن يف املائــة مــن النــساء يف كوســكو 
 يف املائة مـن النـساء يف ليمـا      ١٥أن  اجلنسي على يد شريك؛ و    

لعنـــف عـــانني مـــن ا يف املائـــة مـــن النـــساء يف كوســـكو ٢٨ و
ــاء احلمـــل  ــا و. اجلـــسدي أثنـ ــو موافاهتـ ــة ترجـ  قالـــت إن اللجنـ

ــة     مب ــوانني الدولـ ــاذ قـ ــذل إلنفـ ــيت تبـ ــود الـ ــن اجلهـ ــات عـ علومـ
ت مــن العقــاب وعــن أيــة وسياســاهتا وللتــصدي ملــسألة اإلفــال

 .زيلـتوثيق ومتابعة حاالت العنف اجلنسي واملنل تاحةآليات م

 أقــر بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة    : الــسيد فلنترمــان  - ١٦
الناحيــة مــن  لمــرأة لوتكــافؤ الفــرص  لتعزيــز املــساواةالطــرف
تت أكلـها  أ اجلهود تلكإذا كانت عما  ، لكنه تساءل    القانونية

ــة العمليــ   ــن الناحي ــة   .ةم ــى أن االتفاقي ــضي وشــّدد عل ــن تقت  م
ــمان مـــساواة   ــةالـــدول األطـــراف ضـ ــرأةفعليـ ــذا .  للمـ ويف هـ

ــة      ــة ملوضــوع االتفاقي ــد إىل تعريــف اللجن ــسياق، أحــال الوف ال
ورغـــم ترحيبـــه بتـــصديق . ٢٥وغرضـــها يف توصـــيتها العامـــة 

لربوتوكول االختياري، أعـرب عـن قلقـه        على ا الدولة الطرف   
املعنيــة لجنــة الوجهــات نظــر بالطــرف  الدولــة أخــذإزاء عــدم 

 الــيت  النتــوي هوامــان ضــد بــريو   قــوق اإلنــسان يف قــضية   حب
وذكّــر بــأن  .  إجــراء إجهــاض عالجــي  تنطــوي علــى رفــض  

 حقـوق    هيئـة  التصديق يـستتبع التزامـا معنويـا بتنفيـذ توصـيات          
 .ّدم استئناف إليهااإلنسان اليت قُ

 املــرأة اســتفادةوقــال إن القلــق يــساوره بــشأن إمكــان  - ١٧
 هكـت حقوقهـا، وتـساءل      سـبل االنتـصاف القـانوين إذا انتُ        من
 أن م بـسهولة أ اللجـوء إىل القـضاء   إذا كان بإمكـان املـرأة      عما

يعيق ذلـك، وعمـا إذا كانـت املـساعدة القانونيـة            الكلفة عامل   
 اســتفادة يــة وســأل عــن إمكان.متاحــة إن كــان األمــر كــذلك 

إتاحـة  مـدى   عـن    و ة بوجـه خـاص     األصـلي  من الـشعوب  نساء  ال
ا عــدديف ردوده اخلطيـة  الوفـد  عـرض  و. خـدمات الترمجـة هلـن   

 املعــين حبقــوق املــرأة، اميمــن احلــاالت الــيت عاجلهــا نائــب احملــ
 خــسرنإذا كــان بإمكــان الــضحايا اللــوايت عمــا لكنــه تــساءل 

ــة   أضــاف أن و. دعــواهن اســتئناف القــرار أمــام احملــاكم العادي
ــق  ــضا  القل ــساوره أي ــسببي ــد  معلومــات ب ــه تفي  أن وردت إلي

ــبريويني   ــضاة الـ ــن القـ ــون عـ ــام حيجمـ ــدات االحتكـ  إىل املعاهـ
إذا عمــا  وســأل ،الدوليــة حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين 

ــى      ــدريبا عل ــون ت ــضاة واحملــامون يتلق ــق أكــان الق حكــام تطبي
 .االتفاقية وسائر الصكوك الدولية

 قالــت إهنــا ترحــب بتعزيــز وزارة    :بــاوريالــسيدة نو - ١٨
املرأة والتنمية االجتماعية وتركيز الدولـة الطـرف علـى          ون  شؤ

صياغة اخلطـة الوطنيـة لتكـافؤ       ب وكذلك   ،املساواة بني اجلنسني  
 إذا كـان قـد أجـري     عماوتساءلت. رأةالفرص بني الرجل وامل  

ــة وتقييم    ــذ اخلط ــة لتنفي ــوارد الالزم ــيم للم ــاأّي تقي ــت ه  وطلب
كتــب  مل٢٠٠٦ م عــامعلومــات عــن املبلــغ املرصــود يف ميزانيــة

 ، اجلنـسانية  بالـشؤون  شؤون املرأة والربامج املتصلة      نائب وزير 
وأضــافت أهنــا . ٢٠٠٧عــام مــا إذا كــان ُيعتــزم زيادتــه يف  وع
ــضا تر ــات عــن عــدد     جــو أي ــد مــن املعلوم ــى مزي  احلــصول عل

 وعن الـربامج املعنيـة      حتت قيادة نائب الوزير   املوظفني العاملني   
 .ايل املتاح لتنفيذ اخلطة وعن مصادر الدعم املرأةبامل

قالـــت إن اخلطـــة الوطنيـــة لتكـــافؤ  : الـــسيدة ديريـــام - ١٩
 ، تعكـس بوضـوح الـصكوك الدوليـة    رأةالفرص بني الرجل وامل 
ــة  ــيما االتفاقيــ ــساورها   . وال ســ ــق يــ ــن القلــ  بعــــض إزاءلكــ

ــة للخطــة، مثــل    ــادئ التوجيهي  املــصطلحات املــستخدمة يف املب
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، وشــددت ‘‘نــصافإ’’و‘‘ مــساواة’’ و‘‘ منــصف ’’مــصطلح
موضـــحة أن  ،قـــوقتـــساوي احلعلـــى أن االتفاقيـــة تـــشري إىل 

تعزيــز عزمهــا عــن بوضــوح تعــرب أن عليهــا الدولــة الطــرف 
والقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز املــساواة الفعليــة الكاملــة 

 .املباشر وغري املباشر على حد سواء

إذا كانـــت اخلطـــة تتـــضمن مؤشـــرات عمـــا وســـألت  - ٢٠
يـؤدي  حبكـم القـانون      ما إذا كان تكـافؤ الفـرص         حمددة لتقييم 

تدابري للقضاء علـى التمييـز      وللمرأة؛  الفعلية  املساواة  حتقيق  إىل  
املباشر وغري املباشر على مجيع مستويات احلكومة واجملتمـع يف          

اســتخدام وتتــوخى سواء؛ الــ علــى القطــاعني العــام واخلــاص  
ويـل اخلـاص    التممـن قبيـل     تدابري خاصة مؤقتة ملساعدة النـساء       

 حـسب   املوزعـة بيانـات   التنص علـى جتميـع      واملنح الدراسية؛   و
ــوع اجلــنس  ــذكر . ن ــا  اوينبغــي أن ي ــد م إذا كانــت اخلطــة   لوف

اتبـاع   العديدة األخرى بغية ضمان       اإلمنائية نسَّق مع اخلطط  سُت
بــالنظر إىل أخــريا، وســألت . هنــج متــسق لتعزيــز حقــوق املــرأة 

 اآلليـة   عـن  بـني اجلنـسني،      قانون حمدد عن املساواة   عدم وجود   
كاملـة  الساواة املـ  الـوزارات علـى حتقيـق     حلملالقانونية املتاحة   
 عـدم   يف حـال    العقوبات الـيت ميكـن فرضـها       عنبني اجلنسني و  

 .االمتثال إن وجدت

إىل املمارسـات التقليديـة     أشـار   : )بـريو (السيد شافيز    - ٢١
حـني  لفالجمتمعـات ا  من الدستور متـنح   ١٤٩أوضح أن املادة    و

لقـانون  ا العمـل مبوجـب   احلـق يف    ة  األصـلي وجمتمعات الشعوب   
لفــــرد ا شــــريطة عــــدم انتــــهاك حقــــوق ا أراضــــيهيفالعــــريف 
وال ميكن بالتـايل اسـتخدام القـانون العـريف النتـهاك           . األساسية

وفيمــا يتعلــق باالمتثــال . ضــمانات حقــوق اإلنــسان األساســية
ــال مرهــ    ــال إن االمتث ــة، ق ــات الدولي ــاونلتوصــيات اهليئ   عملي

هليئــة املعنيــة، رغــم أن حكومتــه تتعــاون مبــدئيا      باختــصاص ا
 ، وأوضــح علــى ســبيل املثــال أنتعاونــا تامــا مــع تلــك اهليئــات

ُتعتــرب جلنــة ال حتظــى جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان 
ألمــم ل املعاهــدات التابعــةهيئــات رصــد تعتــرب ؛ وباالختــصاص

حمكمـة   حـني تعتـرب      يف؛   اختـصاص  شبههيئات حتظى بـ   املتحدة  
ــسان   ــوق اإلن ــة حلق ــدان األمريكي ــصاص   البل ــة حتظــى باخت  هيئ

 .كامل

 مــشاكل علــى  تطــرحوأضــاف أن بعــض التوصــيات   - ٢٢
شـكل مـن األشـكال      بـأي   حيد   صعيد التطبيق، غري أن ذلك ال     

وقــد اسُتعرضــت مجيــع . مــن التــزام حكومتــه حبقــوق اإلنــسان
ــرار     ــامال للتوصــل إىل ق ــيالتوصــيات استعراضــا ش ويف .  عمل

وبـصدد احلالـة    . بعض احلـاالت، توجـد آليـات ثنائيـة للمتابعـة          
، قـال إنـه متأكـد مـن أنـه سـيتم       فلنترماناليت أشار إليها السيد     

التوصــل إىل قــرار عملــي يتفــق وروح التوصــية الــصادرة عــن    
 .اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

قالـــت إن املــــصطلحات  ): بــــريو: (الـــسيدة ســـاباتا   - ٢٣
ل واملـرأة  اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص بني الرجـ   مة يف   املستخد

ــثري أي شــواغل  ــال شــك    . ال ينبغــي أن ت فغــرض اخلطــة هــو ب
حتقيــق مــساواة حقيقيــة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة وتنميتــها    
بــشكل كامــل وضــمان اضــطالعها بــدورها املــشروع علــى       
مــستويات اجملتمــع كافــةً عــن طريــق القــضاء هنائيــا علــى مجيــع  

وبــالطبع، ال يكفــي اعتمــاد القــوانني  .  التمييــز ضــدهاأشــكال
فحــسب؛ فتلــك القــوانني جيــب أن تنفــذ، وجيــب أن ُتخــّصص 

ومجيـــع اإلدارات احلكوميـــة علـــى . املـــوارد الكافيـــة لتنفيـــذها
الصعد الوطين واإلقليمي واحمللي مسؤولة عن ختصيص املـوارد         

ــسائل ــدم     للم ــاس التق ــرات لقي ــسانية ووضــع املؤش ــرز اجلن  احمل
وشـددت  .  حسب نـوع اجلـنس     الدقيقة املوزعة بيانات  ومجع ال 

ــد ازداد    ــرأة قـ ــضايا املـ ــل قـ ــى أن متويـ ــه  . علـ ــارت إىل أنـ وأشـ
 مـع   اخلطـة الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص       ُيدَّخر أي جهد لتنـسيق       ال

ــة      ــة اإلقليمي ــة وكــذلك مــع خطــط التنمي ســائر اخلطــط الوطني
فـروق بـني اجلنـسني      واحمللية إلجياد ذهنية تراعي علـى الـدوام ال        

علــى مــستويات اجملتمــع كافــة وتأخــذ يف االعتبــار احتياجــات  
وتتـضمن  . املرأة كما تعرب عنـها ممثالهتـا يف اجملتمعـات احملليـة           

اخلطة الوطنية البيانات األساسية اليت ستستخدم لقياس التقـدم          
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وسـيقاس التنفيـذ الفعلـي للمـساواة        . احملرز حنو حتقيـق أهـدافها     
 عــرب مراصــد للــشؤون  ٢٠٠٧عتبــارا مــن عــام  بــني اجلنــسني ا

وجيـري  . النسائية تتـضمن ممـثلني مـن احلكومـة واجملتمـع املـدين            
أيضا وضع معايري لـضمان القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              

 .ضد املرأة

وأقرت بأن األرقـام املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة أرقـام               - ٢٤
قيقيـا وأن   ينتصف هلن انتصافا ح    مفزعة وأن الضحايا نادرا ما    

مــرتكيب أفعــال العنــف يعــاقَبون عقابــا خفيفــا، هــذا إن عوقبــوا 
وقالت إن هذا يؤكد ضرورة تعزيـز التـدريب والتوعيـة          . أصال

ــدين     ــع املـ ــة واجملتمـ ــسانية يف اإلدارات احلكوميـ ــسائل اجلنـ باملـ
حتقيقا لسياسة عدم التسامح املطلق إزاء مجيـع أشـكال العنـف            

مـستوياهتا،  مجيـع   ة تعمل على    وأضافت أن احلكوم  . ضد املرأة 
مبـــساعدة شـــركاء دولـــيني، علـــى تـــشجيع االعتـــراف مبحنـــة  
الــضحايا مــن النــساء وتلبيــة احتياجــاهتن، وخاصــة يف جمــايل       
الرعاية الصحية والتأهيل، وعلى تـشجيع الـضحايا مـن النـساء            

وأكـدت، يف   .  هلـا  نعلى اإلبـالغ بأعمـال العنـف الـيت يتعرضـ          
 أسـاس امليـل اجلنـسي يعتـرب أيـضا           هذا السياق، أن العنف على    

 .جرمية تستتبع املقاضاة

، قالـت الـسيدة سـاباتا إن         اللجوء إىل القـضاء    وبصدد - ٢٥
للنساء احلريـة يف تـسجيل الـشكاوى واحلـق يف احلـصول علـى               
ــدل،     ــرأة، ووزارة العـ ــؤون املـ ــن وزارة شـ ــة مـ ــساعدة جمانيـ مـ

. احملـامني نائب احملامي املعين حبقوق املـرأة، ونقابـة     وخاصة من   
ورغم وجود عقبات تصطدم هبا نساء الـشعوب األصـلية مثـل            

وتعمــل . اللغــة، فــإن خــدمات الترمجــة تتــاح بــصورة متزايــدة   
بعض قبائل األمازون على مـساعدة أفرادهـا علـى التعامـل مـع              
ــذين        ــشعوب األصــلية ال ــراد ال ــدد أف ــزداد ع ــة، وي ــام العدال نظ

لقــضاة عــن   أمــا خبــصوص إحجــام ا  .يتلقــون تــدريبا قانونيــا  
االحتكــام إىل الــصكوك الدوليــة، فقــد وافقــت علــى أن تلــك   
ذهنيــة ينبغــي تــصحيحها عــن طريــق مواصــلة تــدريب القــضاة  

 .وتوعيتهم حبقهم، بل بواجبهم، يف مراعاة الصكوك الدولية

رحبــت باملعلومــات الــيت :  شــيلينغ-الــسيدة شــوب  - ٢٦
شـريطة  تفيد حبق الـشعوب األصـلية يف تطبيـق القـانون العـريف              

 مـن   ١٤٩اإلنسان األساسية عمـال باملـادة       عدم انتهاك حقوق    
ــتور ــشعوب    . الدسـ ــرة الـ ــا إذا كانـــت نظـ ــألت عمـ ــها سـ لكنـ

األصلية إىل العالقات املتساوية بني اجلنسني تتماشـى فعـال مـع            
 .أحكام الدستور واالتفاقية

استفسرت عن التـدابري املتخـذة لتأهيـل        : السيدة شني  - ٢٧
ــوايت عــ   ــساء الل ــد متمــردي    الن ــى ي ــسابقة عل ــود ال انني يف العق

وأكـــــدت أن التحقيـــــق واملالحقـــــة  . “الـــــساطع الـــــدرب”
والتعويض عناصر أساسية ملواصلة استئصال شأفة العنـف ضـد         

ــرأة يف اجملتمــع  ــة   . امل ــة البريوي ــساءلت عمــا إذا كانــت اللجن وت
للحقيقة واملصاحلة تعاجل مجيع مظـاهر العنـف ضـد املـرأة أثنـاء              

سلح، من قبيل التعذيب وحاالت االختفـاء القـسري         زاع امل ـالن
واالسترقاق وحاالت احلمل والزواج والتعقيم القسرية، أم أن        

والتمــــست موافاهتــــا . حتقيقاهتـــا مقتــــصرة علــــى االغتـــصاب  
مبعلومات عن املرحلة اليت بلغتها تلك التحقيقات مبـا يف ذلـك            

 .عدد القضايا املعروضة على احملاكم

التقريـر  اهتمـام كـبري يف       بـإيالء رحبـت   : ربجـ السيدة   - ٢٨
 لكنها الحظت أن التعبري املستخدم      .لتوصيات السابقة للجنة  ل
 ‘‘غـري جيـدة    ’’اعتبارهـا حالـة    ب رأةوصف حالة العنف ضد امل    ل

حالـة   يف الواقـع    ألن تلـك احلالـة هـي       اًعـ يعترب تعبريا ملطفا، طب   
ــة إىل   خطــرية ــة األخــرى الرامي ــادرات احلكوم ــق مب ــة تعي   للغاي

وغريهــا التــدابري القانونيــة  وأوضــحت أن .حتــسني وضــع املــرأة
 تـضافرة  جهود مما مل ُتبذلدائما غري كافية من التدابري ستظل  

أن مـن األمهيـة    وأضـافت   . يف األريـاف   خاصـة  و الناس،لتوعية  
 العنف ضـد املـرأة، وال سـيما         مظاهر جترمي مجيع    تشديدمبكان  

علــى دور لوفــد أيــضا ، راجيــة أن يعلــق اجرميــة ســفاح احملــارم
ــذا الـــصدد  ــة يف هـ  وأشـــارت أيـــضا إىل .الكنيـــسة الكاثوليكيـ

االنتـصاف  سـبل   من  يف املدن واألرياف    استفادة املرأة   ضرورة  
 .على قدم املساواة ةالقانوني



CEDAW/C/SR.763 (A)

 

8 07-21437 
 

اجلوهريـة  طلبت املزيد مـن املعلومـات       : السيدة سايغا  - ٢٩
لنـساء  بامكافحـة االجتـار     الرامية إىل    التشريعات اجلديدة    بشأن

 . من النساء البالغاتحايا االجتارض حالة بشأنبريو ويف 

عمومـا   قالت إن احلالة معقـدة       :)بريو (اباتاسالسيدة   - ٣٠
عـة  ا مج١٤ عـة عرقيـة و   ا مج ٧٢ ما ال يقل عـن       تضمألن بريو   

ــة  ــددا    يلغوي لكــن ال توجــد أي   .قتــضي كــل منــها هنجــا حم
ــسني،     مبــا يف ذلــك  اســتثناءات فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلن

وتتقــدم اخلطــة الوطنيــة  . يــةقــوانني اجملتمعاليتعلــق بــاحترام  مــا
 علـى مجيـع اخلطـط األخـرى     رأةلتكافؤ الفرص بني الرجل واملـ  

 حقـوق املـرأة، ويعـرض حاليـا علـى الربملـان           إعمـال من حيـث    
  .الوطين مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص

املبلـغ   أفادت املتكلمة بـأن    التمويل،   خبصوص مسألة و - ٣١
ال يـزال    شـؤون املـرأة      ملكتـب نائـب وزيـر     املرصود يف امليزانيـة     

عـام  يف   يف املائـة علـى األقـل         ١٦غري كاف، لكنه زيـد بنـسبة        
ــة واجملتمــع     . ٢٠٠٧ ــل اجلهــات املاحنــة الدولي ويؤمــل أن تكّم

 عــدد  حاليــايبلــغو. يف الوقــت احلاضــراملــدين املــوارد املتيــسرة 
ــرأة وال   ــؤون املـ ــوظفي وزارة شـ ــوايل  مـ ــة حـ ــة االجتماعيـ  تنميـ

ــة مــن ٢٥ وخيــصص موظــف ٤ ٠٠٠  املــوارد ملكتــب   يف املائ
 .نائب وزير شؤون املرأة

علـى  وأضافت أن العنف ضد املرأة مترسخ يف اجملتمع          - ٣٢
ــستوياته   ــع م ــضيمجي ــي     ويقت ــستويني احملل ــى امل ــسقا عل ردا من

هـذه املـسألة اآلن باعتبارهـا    ُتعـالَج  و .والوطين على حـد سـواء  
ولـئن  لوية من أولويات الدولة، والتقـدم واضـح علـى األقـل             أو

خـاص  يركـز بوجـه     وقد أنشئ صندوق اجتماعي     . كان بطيئا 
 بنحـو أسهمت فيه شركات التعدين     قد   العنف و   مكافحة على
وأعربت عن رغبتـها يف التـشديد علـى أن          .  مليون سول  ٥٠٠

سة بريو دولة علمانية على الرغم من قوة التأثري املعنـوي للكنيـ           
ــة ــضروري أن   .الكاثوليكيـ ــن الـ ــضعومـ ــهاكات  خيـ ــرمي انتـ  جتـ
 . للتشريعاتحقوق النساء

ــول إن و - ٣٣ ــة  مــضت تق ــة الوطني ــدت  محــالت التوعي  امت
 خـالل الـسنتني     تركزو ، النائية يةيفر ال  املناطق  إىل لتصل اآلن 

يف منـاطق األنـديز   الـشعوب األصـلية   املاضيتني علـى جمتمعـات      
 بأمجعها جيـب  ٢٤ حمافظات بريو الـ غري أن .واألمازون احلدية

إفـالت   القضاء هنائيا على ظـاهرة     إن أريد  القافلةىل  إأن تنضم   
وأعربـت عـن سـرورها       . من العقاب  ممارسي العنف ضد املرأة   

ــأن تعلـــن أن   ــشرين الثـــاين بـ ــوفمرب /تـ  شـــهر اعُتـــرب ٢٠٠٦نـ
 املــرأة يف بــريو مبــشاركة نــشطة مــن وســائط   ضــدعنــف  الــال

 .اإلعالم

قــال إن محــالت التوعيــة تنفــذ ): بــريو (يد شــافيزالــس - ٣٤
ملعاجلة اجلذور الثقافية اليت متنع النساء من اإلبالغ عـن أعمـال            

والدولة ليست حاضرة علـى املـستوى       . العنف اليت تستهدفهن  
نفسه يف مجيع أحناء البلد، غري أن الـربامج تبلـغ بـصفة متزايـدة               

 مـا يتعلـق جبرميـة       أمـا يف  . مناطق السكان األصليني األكثر بعدا    
سفاح احملارم، فإهنا مشمولة بالعقوبات اليت وردت مفـصلةً يف          

وإن ). CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1(ردود بـــــــريو اخلطيـــــــة 
كانت الضحية من القاصرات، تكن العقوبة القصوى مبوجـب   

 .نظام البلد القانوين السجن مدى احلياة

ــل  - ٣٥ ــسيدة بيمنتـ ــارم   : الـ ــفاح احملـ ــة سـ قالـــت إن جرميـ
لشنعاء هي، وفقا ملصادر غـري حكوميـة، أكثـر انتـشارا بكـثري              ا

وخلــصت دراســة  . يف بــريو ممــا تــشري إليــه البيانــات الرمسيــة     
ــال     ــسجونني إىل أن الرجــ ــِصبني املــ ــصائية مشلــــت املغتــ استقــ

واستفــسرت . يكونــوا واعــني بــأهنم كــانوا يــسيئون لبنــاهتم   مل
 .كلةعما تفعله الكنيسة الكاثوليكية للتوعية هبذه املش

 ٩ إىل ٧املواد 

أشار إىل إقرار قانون جديد يقتضي      : السيد فلنترمان  - ٣٦
من املنظمات غري احلكومية املمولة مـن مـصادر خارجيـة رفـع             
تقارير عن أنـشطتها إىل احلكومـة، واستفـسر عـن األثـر الـذي               
قــد يتركــه هــذا األمــر علــى متتــع املــرأة حبقهــا يف املــشاركة يف   
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. مــن االتفاقيــة) ج (٧جــب املــادة منظمــات غــري حكوميــة مبو
، أعــرب عــن قلقــه بــسبب مــا قــرأه يف ٩ويف مــا يتعلــق باملــادة 

من التقرير بـأن نـسبة ثابتـة إىل حـد مـا مـن النـساء             ٨٨الفقرة  
فمـن  . غري مسجالت وبالتايل ال حيملـن أمسـاء وجنـسية رمسيـة           

الناحية القانونية، قد ال يكون هناك وجود هلؤالء النـساء، إمنـا             
واستفــسر . احيــة حقــوق اإلنــسان، هــن كائنــات بــشرية مــن ن

عما جيري القيام به للتسريع من تسجيلهن، ال سيما مـن يقـيم          
 .منهن يف املناطق الريفية النائية

ــاور  - ٣٧ ــسيدة نويبـ ــهدته   : الـ ــذي شـ ــدم الـ رحبـــت بالتقـ
سيما يف اهليئة التـشريعية      مشاركة املرأة يف احلقل السياسي، ال     

 من التقريـر الـيت تـضمنت        ٧٠ الفقرة   وأشارت إىل . واحلكومة
معلومات عن النساء يف اهليئة القضائية، فأعربت عن اعتقادهـا          

املـــشاركة ”أن هـــذه املـــسألة قـــد أدرجـــت يف إطـــار العنـــوان 
 نتيجة خلطـأ غـري مقـصود وأن املـشاركة يف النظـام              “السياسية

وإن . القضائي ليـست شـكال مـن أشـكال املـشاركة الـسياسية       
ملدعيات العامات القضايا القانونية املتعلقة باألسـر   تويل معظم ا  

ال يــدعو إىل االرتيــاح إذ يــؤدي إىل تعزيــز األفكــار النمطيــة      
. السائدة اليت تربط بني النـساء وأدوارهـن كمقـدمات للرعايـة         

وأعربت عن رغبتها يف إدراج مزيد مـن املعلومـات يف التقريـر             
ــة القــضائي    ــساء يف اهليئ ة، مبــا يف ذلــك  املقبــل عــن مــشاركة الن
 . توزيع أعدادهن على كل مستوى من مستوياته

أشــادت هـي أيــضا بالتقــدم  :  أّبيـاه -الـسيدة كــوكر   - ٣٨
الــذي شــهدته مــشاركة النــساء يف احليــاة الــسياسية، لكنــها        
طلبت مزيدا من املعلومات عن مـشاركتهن يف اخلدمـة املدنيـة             

نبغــي أن واهليئــة القــضائية وجمــاالت القطــاع العــام األخــرى وي 
ــين لتقــدم      ــة حبــسب االنتمــاء االث تكــون هــذه املعلومــات مبوب

ــريو     ــساء يف ب ــع الن ــة مجي ــة عــن حال وعــادت إىل . صــورة دقيق
مسألة اجلنسية، فاستفسرت عمـا إذا كـان للمـرأة احلـق الـذي              
ميتلكه الرجل يف منح جنسيته إىل أوالده وأيـضا عمـا إذا كـان              

ويـات، احلـصول علـى    ميكن ألوالد النساء الالئـي ال ميـتلكن ه       

ــالنفي، ينبغــي اختــاذ اخلطــوات    . اجلنــسية ــإذا كــان اجلــواب ب ف
. الالزمــــة لتــــصحيح هــــذا الوضــــع يف أقــــرب وقــــت ممكــــن 

ــا ــان ألزواج     كمـ ــا إذا كـ ــة مـ ــها يف معرفـ ــن رغبتـ أعربـــت عـ
البريويــات األجانــب احلــق الــذي متتلكــه النــساء األجنبيــات       

نــسية املتزوجــات مــن بريويــني مــن حيــث اإلقامــة ومــنح اجل      
 .ألوالدهن

أعربــت عــن القلــق الــذي أعــرب عنــه  : الــسيدة ســن - ٣٩
السيد فلنترمان بشأن إلزام املنظمات غري احلكومية الـيت تتلقـى     

ــسها      ــسجيل نف ــى ت ــن اخلــارج عل ــواال م ــدين،  . أم ــاجملتمع امل ف
خباصة املنظمات غري احلكوميـة النـسائية، يـؤدي دورا مفـصليا            

وعليـه، ينبغـي    . لومـات عنـها   يف جمال تنفيذ االتفاقيـة ونـشر مع       
ــة      ــع املنظمــات غــري احلكومي ــشراكة م ــات العمــل بال للحكوم

 .فرض القيود على أنشطتها ال

وإذ الحظــت أن بــدء تطبيــق نظــام احلــصص قــد أدى  - ٤٠
ــد      ــشريعية، اقترحــت حتدي ــة الت ــساء يف اهليئ ــادة عــدد الن إىل زي
أهــداف مثيلــة لتحقيقهــا ضــمن حــدود زمنيــة معينــة يف اهليئــة    

وينبغي بصورة خاصة تعيني أهداف حمـددة       . قضائية واإلدارة ال
وطلبــت . لتوظيــف عــدد مــن النــساء يف مناصــب صــنع القــرار 

إحــصاءات عــن عــدد النــساء الالئــي يــشغلن حاليــا مثــل هــذه   
ــة القــضائية وعــن عــدد املــدعيات     املناصــب يف احلكومــة واهليئ

فيهـا  العامات والقاضيات يف احملاكم على مجيع املستويات، مبا         
ــا  ــة العلي ــة     . احملكم ــها يف معرف ــن رغبت ــة ع ــت اللجن ــا أعرب كم

ــذه     ــع هـ ــا لرفـ ــة الطـــرف اختاذهـ ــزم الدولـ اخلطـــوات الـــيت تعتـ
وأخريا، استفـسرت عمـا إذا كانـت الـوزارات تـضم            . األعداد

ــو اجملتمــع املــدين، وإن صــح      ــشارك فيهــا ممثل ــا ميكــن أن ي جلان
للجـان  فـيمكن أن تـشكل هـذه ا       . ذلك، ما هو مركزها احلايل    

 .وسيلة لتعزيز مشاركة النساء يف احلياة السياسية

قالت إنه طُلب مـن املنظمـات       ): بريو (اباتاسالسيدة   - ٤١
وليس القصد مـن القـانون    . غري احلكومية أن تتسجل منذ فترة     
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ويف مـا يتعلـق   . اجلديد سوى جعل هـذه العمليـة أكثـر شـفافية          
اين أكـد   الـسك ٢٠٠٥مبسألة اجلنسية، ذكـرت أن تعـداد عـام          

وال ميكـن   . ميتلكون هويات  أن ما يربو على مليون شخص ال      
للمــرأة الــيت ال متتلــك وثــائق تثبــت جنــسيتها البريويــة أن متــنح  

وعـــدم وجـــود اهلويـــة حيـــول دون التمتـــع  . أوالدهـــا اجلنـــسية
 .بالعديد من احلقوق األساسية األخرى، مثل احلق يف التعليم

اجلــة هــذه املــشكلة  وأضــافت أن احلكومــة ملتزمــة مبع  - ٤٢
بوضــع خطــة لتزويــد مجيــع النــساء هبويــات يف غــضون مخــس   

إضــافة إىل ذلــك، وخلفــض عــدد األشــخاص الــذين   . ســنوات
ــات   ال ــسجلني    -ميتلكــون هوي ــد غــري امل ــسبة املوالي ــغ ن  إذ تبل

ــا  ــة ٦حاليـ ــسجيل   - يف املائـ ــشروع يف تـ ــة الـ ــزم احلكومـ  تعتـ
ويـة خـاص    كما أن كل شـخص سـيزود برمـز ه         . املواليد جمانا 

. بـــه دون ســـواه لتبـــسيط اإلجـــراءات اإلداريـــة مـــدى حياتـــه 
وستقام محالت متنقلـة يف املنـاطق الـيت تقـيم فيهـا أكـرب أعـداد          

 . من األشخاص الذين ال ميتلكون وثائق

وأعربــت عــن موافقتــها علــى أنــه مــن األمهيــة مبكــان     - ٤٣
ــشغلن        ــي ي ــساء الالئ ــدد الن ــن ع ــة ع ــتالك إحــصاءات كامل ام

وتعمـل احلكومـة علـى حتـسني        . دوائر صنع القـرار   مناصب يف   
ــة مجــع البيانــات  واحتلــت منــصب املــدعي العــام امــرأةٌ   . عملي

ومت توسيع نظام احلصص بني النساء والرجـال ليـشمل          . مرتني
ــة  كمــا تــشجع النــساء  . حكومــات املنــاطق واحلكومــات احمللي

على املشاركة يف الطاوالت املستديرة املتعددة القطاعـات الـيت      
ضم اجملتمــع املــدين والنقابــات واهليئــات املهنيــة والبلــديات      تــ

 .ووسائط اإلعالم على الصعيد احمللي

ذكر أن الدستور ينص على أن      ): بريو (السيد شافيز  - ٤٤
تــسجيل املولــود باجلنــسية البريويــة أمــر ثــانوي قياســا بــالوالدة  

فــإذا مل يــسجل . ذاهتــا، بالنــسبة ملوضــوع االعتــراف باجلنــسية 
ــود ــسية  مولـ ــه يف اجلنـ ــي حقـ ــا ال يلغـ ــبريويني،  .  مـ ــاء الـ ولآلبـ
. فــيهم املهــاجرون، احلــق يف مــنح جنــسيتهم ألوالدهــم      مبــن

ــة     ومت ــدان األجنبيـ ــة يف البلـ ــصليات البريويـ ــبكة القنـ ــز شـ تعزيـ
وإن مجيــــع األزواج . ملــــساعدة املهــــاجرين يف هــــذه املــــسائل

ــب الــذين يقترنــون مبــواطنني بريويــني متــساوون أمــام        األجان
 . قانون وهلم احلقوق نفسها، بغض النظر عن نوع جنسهمال

ــسيدة كــوكر   - ٤٥ ــاه-ال استفــسرت عمــا إذا كــان  :  أّبي
الطفل املولود يف بريو حيصل تلقائيا علـى اجلنـسية البريويـة، أو             
إذا كان على أحـد األبـوين أن يكـون مـن محلـة هـذه اجلنـسية                  

 .لكي حيصل عليها الطفل

قال إن مجيع األطفال املولودين     ): بريو( السيد شافيز  - ٤٦
ويعتـرب بريويـا   . يف بريو حيـصلون تلقائيـا علـى اجلنـسية البريويـة           

ــوين بريويــــني حــــىت     ــارج ألبــ ــود يف اخلــ أيــــضا الطفــــل املولــ
ــو ــات؛ واملــشكلة هــي جمــرد مــشكلة     مل ل ــا ميتلكــان هوي يكون

 .تسجيل ميكن معاجلتها بالقنوات اإلدارية

 ١٤ إىل ١٠املواد 

استفـــسرت عـــن اإلجـــراءات الـــيت : يمنتـــلالـــسيدة ب - ٤٧
تتخــذها احلكومــة لتزويــد مجيــع النــساء، خاصــة األقــل تعلمــا    
ــا       ــا فيه ــشاملة، مب ــة ال ــة اإلجنابي ــساء الريــف خبــدمات الرعاي ون

وأعربت اللجنـة أيـضا عـن رغبتـها يف          . خدمات تنظيم األسرة  
معرفة كيفية حتميل احلكومة مقدمي الرعايـة الـصحية عواقـَب           

دي والنفسي الذي ميارسـونه علـى املـرأة والتمييـز           العنف اجلس 
ضدها يف سياق تزويدهن هبذه الرعاية وعن التدابري اليت تتخـذ     

واســتعلمت عمــا إذا كانــت تبــذل . لتحــسني مــستوى الرعايــة
ــساء حبقــوقهن كمــستفيدات مــن خــدمات     ــة الن اجلهــود لتوعي
الرعاية أو لسّن قـانون حلمايـة حقـوق املـرأة يف جمـال الـصحة،          

ما طلبت معلومات عن نتائج التدابري اليت تعهـدت احلكومـة     ك
 .باختاذها بالنسبة إلكراه املرأة على تعقيم نفسها

واستفسرت عـن اإلجـراءات املتخـذة إلطـالع النـساء            - ٤٨
على وسائل منع احلمـل الـيت ميكنـهن اسـتخدامها يف احلـاالت              
 العاجلــة ولكفالــة توزيعهــا جمانــا، ال ســيما علــى نــساء الريــف 
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واســــتعلمت عمــــا إذا كانــــت قــــد اختــــذت     . واملراهقــــات
خطــوات لــضبط أســعار هــذه الوســائل حيــث جيــب دفــع     أي

وأخـــريا، أعربـــت عـــن رغبتـــها يف معرفـــة اإلجـــراءات  . مثنـــها
املتخذة لوضع حد لتواصل ارتفاع معدل الوفيـات يف أوسـاط           
النساء أثناء احلمل والوضع، ال سيما يف أوسـاط نـساء الريـف             

 .واملراهقات

أعربت عن قلقها الشديد إزاء وضـع       : السيدة ديريام  - ٤٩
ــصحي  ــات الــ ــات   . املراهقــ ــدل الوفيــ ــن معــ ــسرت عــ فاستفــ

. أوســاط األمهــات املراهقــات وعــن أســباب هــذه الوفيــات يف
ومبــا أن خطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة باألطفــال واملــراهقني       

تــؤد بعــد إىل اخنفــاض كــبري يف عــدد حــاالت احلمــل لــدى    مل
ات أو معـدل وفيـات املراهقـات أثنـاء احلمـل والوضـع،            املراهق

سألت ما إذا كانت احلكومة قـد حللـت أسـباب عـدم إحـراز               
أي تقدم يف هذا اجملال وعن التـدابري الـيت تعتـزم اختاذهـا لتغـيري             

 ضـد بـريو   Liantoy Huamanويف ما يتعلق بقـضية  . هذه احلالة
ستفـسرت عـن   املعروضة أمام اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، ا       

فالعهـد الــدويل اخلــاص  . اخلطـوات املتخــذة إلنـصاف الــضحية  
ــة      ــرف بإتاحـ ــة الطـ ــزم الدولـ ــسياسية ُيلـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ بـ
التعويض عن انتهاك احلقوق، حىت لو مل توافـق علـى الوسـائل             

. احملددة للتعويض اليت توصي هبا اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان         
ا يف معرفة ما إذا كـان نظـام         وأخريا، أعربت اللجنة عن رغبته    

التأمني الـصحي الـشامل يتـيح للنـساء جبميـع فئـاهتن، ال سـيما                
 .نساء األقليات اإلثنية، اإلفادة من خدمات الرعاية الصحية

حتـــدثت كعـــضو يف اللجنـــة، فاستفـــسرت : الرئيـــسة - ٥٠
إذا كـان يف وسـع املراهقـات احلـصول علـى وسـائل منـع         عمـا 

 وعمـا إذا كـان ميكـن للمراهقـات          احلمل بدون موافقة ذويهن   
 .احلوامل متابعة حتصيلهن العلمي

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


