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  مقدمة  -أوالً 
السادس لشيلي، اللذين يغطيـان     تتضمن هذه الوثيقة التقريرين الدوريني اخلامس و        -١

وقد . ، وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦الفترة من   
  .١٩٨٩صدَّقت شيلي على االتفاقية يف 

ويتمثل غرض التقرير، الذي متت صياغته بشكل مشترك من جانب اإلدارة الوطنية              -٢
اإلنسان التابع لوزارة خارجية شيلي، يف وصف       ، ومكتب حقوق    )SERNAM(لشؤون املرأة   

كيفية وفاء شيلي بتعهداهتا مبوجب االتفاقية، اليت هتدف إىل حتقيق املساواة يف احلقـوق ويف               
الفرص للنساء، وكذلك حتقيق املساواة بني اجلنسني، مبكافحة العقبات التارخيية والثقافية اليت            

  . تعترض حتقيق تلك األهداف
 الغاية، جرى جتميع املعلومات املتعلقة بالتدابري األساسية الـيت اعتمـدهتا            ولبلوغ هذه   -٣

شيلي امتثاالً لالتفاقية، واليت أدت إىل إحداث تغريات هامة وإحراز تقدم كبري سواء من حيث               
ويقدم التقرير حتليالً لكل مادة على حدة، يغطي جماالت االهتمام          . التشريعات والسياسة العامة  

تصلة باملرأة، والردود، املتضمنة يف األقسام املعنية باملواد املناظرة لالتفاقيـة، وعلـى             الرئيسية امل 
  ).CEDAW/C/CHI/CO/4(التعليقات اخلتامية للجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الرابع لشيلي 

لشيلي معلومات أساسية عن اهليكل السياسي للبلد وإطاره         )١(وتوفر الوثيقة األساسية    -٤
 ،)٢(وعمالً بأحدث املبادئ التوجيهية املنـسقة     . وين العام فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان      القان

  .صاغت شيلي هذه الوثيقة اجلديدة إلمداد اللجنة مبعلومات شاملة وحمّدثة قبل احلوار التفاعلي
         / أيلـول  ١٤وعلى اجلبهة الدولية، أعلـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة، يف                 -٥

، عن تعيني الرئيسة السابقة ميشيل بشيليت، أول رئيسة لشيلي، وأول امـرأة      ٢٠١٠  سبتمرب
رئيسة دولة يف بلد من بلدان أمريكا اجلنوبية، يف منصب وكيل األمني العام واملدير التنفيذي               

هيئـة األمـم املتحـدة      (لكيان األمم املتحدة اجلديد للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة           
وال يظهر هذا التعيني التزاماً دولياً بتعزيز حقوق املرأة فحسب، وإمنـا يعكـس               .)٣()للمرأة

أيضاً، بالنسبة لشيلي، االعتراف جبهودها لتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنـسني يف خمتلـف     
  . امليادين االجتماعية، والتقدم الذي أحرزته يف النهوض بقضية املرأة

 املرأة، اليت تتمثل مهمتها على النحو املـبني يف          ويالحظ أن اإلدارة الوطنية لشؤون      -٦
، ضمن مجلة أمور، يف ضمان املساواة يف احلقوق والفـرص   ١٩-٠٢٣قانوهنا األساسي رقم    

__________ 

)١( HRI/CORE/1/Add.103. 
)٢( HRI/GEN/2/Rev.6. 
وميكن االطالع على مزيد مـن      . ٢٠١٠ أكتوبر/ تشريين األول  ٢٦تولت ميشيل بشيليت مهام منصبها يف        )٣(

 ./http://www.unwomen.org/es: نترنتإلاملعلومات على موقع اهليئة الرمسي، على ا
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للرجال والنساء، وتعزيز التدابري الرامية إىل تقوية األسرة وتأكيد القيمة األساسية لألمومـة،             
، بصياغة ثالثـة  ٢٠١٠مارس /تمدة يف شباطقامت، على أساس اخلطة التشغيلية اجلديدة املع    

تطوير وتقوية االستقاللية االقتـصادية     : ٢٠١٤-٢٠١٠خطوط عمل تطلُّعّية أساسية للفترة      
للمرأة؛ وحتسني وتوسيع نطاق الربامج الرامية إىل مكافحة العنف العائلي، واليت، ابتداًء مـن              

وسوف . ين؛ واألسرة ونوعية احلياة   ، سوف تتضمن برناجماً منوذجياً ملعاملة املعتد      ٢٠١١عام  
تتبع خطوط العمل الثالثة هذه من خالل تعزيز اإلصالحات القانونية، وممارسـات العمـل              
اجليدة، وتقاسم املسؤوليات األسرية بواسطة األمهات واآلباء، باإلضافة إىل سلـسلة مـن             

  .اةالتدابري اليت هتدف إىل تعزيز توفري الرعاية االجتماعية واحترام احلي

  تنفيذ االتفاقية  - ثانياً  

  التمييز واملساواة: ٤ إىل ١املواد   -ألف   

  املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانونمبدأ   -١  
هذا املبدأ، الذي هو ركيزة أساسية لالتفاقية، منصوص عليه يف الفصل األول مـن                -٧

 من ذلك الفصل تعترف     ١فاملادة  . دستور شيلي، الذي يتناول أسس اهليكل الدستوري لألمة       
األفـراد يولـدون   " :صراحة هبذا املبدأ باعتباره متأصالً يف طبيعة البشر، حيث تنص على أن  

وهذا املفهوم يضم التزام الدولـة بتنـسيق كـل          ." أحراراً ومتساوون يف الكرامة واحلقوق    
  .تشريعاهتا مع االعتراف الصريح باملساواة باعتبارها حقاً إنسانياً ضمنياً

، ٢٠٠٦ من االتفاقية، قامت احلكومة، منذ عام        ٤ و ٣وعمالً بذلك املبدأ وباملادتني       -٨
. بسن القوانني اليت تركز حتديداً على النساء وأسرهن، مبا يف ذلك القوانني املدرجـة أدنـاه               

  :وسوف ُتناقش هذه القوانني مبزيد من التفصيل يف أماكن أخرى يف التقرير
املعين بإجازة الفجيعة، عقب موت الـزوج أو         ،)٤(١٣٧-٢٠القانون رقم     )أ(  

  االبن أو البنت؛
  املعين بتبسيط حتصيل النفقات؛ ،)٥(١٥٢-٢٠القانون رقم   )ب(  

__________ 

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٦ بتاريخ اجلريدة الرمسيةنشر يف  )٤(
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩املرجع السابق، بتاريخ  )٥(
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الذي مينح مجيع النساء العـامالت احلـق يف          ،)٦(١٦٦-٢٠القانون رقم     )ج(  
   سنة من العمر؛٢إرضاع أطفاهلن رضاعة ثديية حىت بلوغهم 

الذي يعفي تسويات الطالق من الضريبة على        ،)٧(٢٣٩-٢٠القانون رقم     )د(  
  الدخل؛

  املعين بإصالح الرعاية؛ ،)٨(٢٥٥-٢٠القانون رقم   )ه(  
الذي ينشئ احلق يف احلصول على حد أدىن من          ،)٩(٢٧٩-٢٠القانون رقم     )و(  

  األجر للنساء العامالت كخادمات يف املنازل اخلاصة؛
  عدِّل اجلوانب الوظيفية حملاكم األسرة؛، الذي ُي)١٠(٢٨٦-٢٠القانون رقم   )ز(  
الذي ينشئ للنساء العامالت كخادمـات يف        ،)١١(٣٣٦-٢٠القانون رقم     )ح(  

  املنازل اخلاصة احلق يف احلصول على إجازات العطالت العامة؛
الذي ينص على ترتيبات يستطيع مبقتـضاها أي         ،)١٢(٣٤٠-٢٠القانون رقم     )ط(  

   إبرام عقود إلعادة التفاوض بشأن الرهونات املمولة من احلكومة؛ أو/من الزوجني توقيع وثائق و
بشأن املساواة يف األجور بني النساء والرجال،        ،)١٣(٣٤٨-٢٠القانون رقم     )ي(  

  ؛)١٤(والذي يدرج هذا املبدأ يف قانون العمل
  املعين برحيل القصَّر من البلد؛ ،)١٥(٣٨٣-٢٠القانون رقم   )ك(  
الذي ُيخوِّل لآلباء العـاملني أو املـوظفني         ،)١٦(٣٩٩-٢٠القانون رقم     )ل(  

 سنة، احلصول على خدمات الرعاية النهارية       ٢اآلخرين املعهود هلم برعاية األطفال دون سن        
  يف الشركات املطلوب منها بالفعل أن توفر خدمات الرعاية النهارية لألمهات العامالت؛

  . النسلاملعين حبقوق تنظيم ،)١٧(٤١٨-٢٠القانون رقم   )م(  
__________ 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣١ملرجع السابق، بتاريخ ا )٦(
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٨املرجع السابق، بتاريخ  )٧(
 .٢٠٠٨مارس / آذار١٧املرجع السابق، بتاريخ  )٨(
 .٢٠٠٨يوليه / متوز١املرجع السابق، بتاريخ  )٩(
 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥املرجع السابق، بتاريخ  )١٠(
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان١٣املرجع السابق، بتاريخ  )١١(
 .٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٥املرجع السابق، بتاريخ  )١٢(
 .٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٩املرجع السابق، بتاريخ  )١٣(
 لوزارة العمل والضمان االجتماعي، مكتب وكيل وزارة العمل، الـذي نـشر يف              )١(األمر التنفيذي رقم     )١٤(

هج يف قانون العمـل؛ وقـد   ، يقِّر النص املدرج واملمن٢٠٠٣يناير /كانون الثاين ١٦ بتاريخ  اجلريدة الرمسية 
 .٤٤٨-٢٠  مبقتضى القانون رقم٢٠١٠أغسطس /ب آ١٣صدر آخر تعديل يف 

 .٢٠٠٩سبتمرب /يلول أ٢٤ بتاريخ اجلريدة الرمسيةنشر يف  )١٥(
 .٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣املرجع السابق، بتاريخ  )١٦(
 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨املرجع السابق، بتاريخ  )١٧(
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  اإلطار املؤسسي ملكافحة التمييز    
يكرر الفصل الثاين من الدستور فصل املعين باحلقوق والوجبات الدستورية، تأكيده             -٩

: يـضمن الدسـتور للجميـع   ): "(...) ٢(١٩على حظر التمييز التعسفي، وذلك يف املادة        
كما ال يوجـد يف     . ةوال يف شيلي، يوجد أشخاص أو مجاعات متميز       . املساواة أمام القانون  

والرجال والنساء أمام القـانون     . ون بأقدامهم أرضها أحرار   أشيلي عبيد، وأولئك الذين يط    
  ...". وال جيوز ألي قانون أو ألية سلطة إقامة فوارق تعسفية. سواء
ووفقاً هلذا املبدأ الدستوري، يشري قانون العمل صراحة إىل أفعال التمييز مبقتـضى               -١٠

  : ، اللتني تنصان على ما يلي١٩٤ و٢املادتني 
وُتعرَّف أفعال التمييـز    . أفعال التمييز تتعارض مع قانون العمل     : "٢املادة    )أ(  

بأهنا أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو السن أو احلالة                  
 أو األصـل القـومي أو       املدنية أو عضوية النقابات أو الديانة أو الرأي السياسي أو اجلنسية          

. االجتماعي، هبدف منع أو تعديل تكافؤ الفرص أو املعاملة يف التوظف أو شغل املناصـب              
  ؛"وأما التفرقة أو االستبعاد أو التفضيل املستند إىل املؤهالت املتطلبة ملنصب ما فال تعترب متييزاً

 اإلناث أو   ال جيوز لرب العمل أن جيعل تعيني العامالت       "): ٤(١٩٤املادة    )ب(  
جتديد عقودهن، أو ترقيتهن أو تنقلهن الوظيفي، متوقفاً على عدم وجود احلمل، أو وجوده،              
وال جيوز أن ُيطلب منهن، ألي من تلك األغراض، تقدمي شهادة أو فحص من أي نوع كان                 

  .)١٨(للتحقق من وجود محلٍ لدى إحداهن من عدمه
ه واملضمون مبوجـب الدسـتور      ـعترف ب و امل ـووفقاً ملبدأ عدم التمييز على النح       -١١

 يف شكل القـانون     ٢٠٠٦ون العمل يف عام     ـم على قان  ـوقانون العمل، أجري تعديل مه    
      الذي حيظر التمييز بني العاملني من الذكور واإلناث، بغض النظر عـن             ،)١٩(١٢٣-٢٠رقم  

ظر، يف مجلة   ويشمل هذا احل  . موظفات من الباطن  /ما إذا كنَّ موظفات حامالت أو موظفني      
        ، مت مبوجـب القـانون      ٢٠٠٩وباإلضافة إىل ذلك، ففي عام      . أمور، استحقاقات األمومة  

وسـوف  . ، إدماج مبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة يف قانون العمل           ٣٤٨-٢٠رقم  
  .ُيناقش هذا القانون باستفاضة أكرب يف قسم الحق

  املؤسسات    
، باعتبارها مؤسسة الدولة األساسية     )SERNAM(ة لشؤون املرأة    لعبت اإلدارة الوطني    -١٢

املسؤولة عن محاية املرأة وتعزيز تكافؤ احلقوق يف اجملتمع، دوراً مهماً يف اهليكل التأسيـسي               

__________ 

 تـشرين  ٩ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف املنشور ،٥٩١-١٩ رقم القانون مبوجب فرعيةال الفقرة هذه أدرجت )١٨(
 .١٩٩٨ نوفمرب/الثاين

 .٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ١٦ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر )١٩(
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 SERNAMرأة  ـة لشؤون امل  ـ، جنحت اإلدارة الوطني   ١٩٩١ومنذ إنشائها يف عام      .)٢٠(للبلد
سياسة العامة بفضل جدول أعماهلـا اجلنـساين للفتـرة          ور اجلنساين يف ال   ـيف تعميم املنظ  

واليت كانت عنصراً مؤثراً يف خطط تكافؤ الفرص اليت سوف تنـاقش             ،)٢١(٢٠١٠-٢٠٠٦
. وجرى إحراز تقدم يف حتديد التعهدات الوزارية السنوية املستهدفة واملتزايدة الدقـة           . أدناه

 كجزء من اجلهود الشاملة لتنفيـذ       وجيري الوفاء هبذه التعهدات بواسطة كل إدارة حكومية،       
  .جدول أعمال احلكومة

 من اإلدارات العامة يف شيلي إلدراج سياسـات عـدم           ١٧٢ختطط   وفوق ذلك،   -١٣
  . التمييز وإدماج املرأة يف برامج حتسني إداراهتا

-The Department of Diversity and Non(ويالحظ أن إدارة التنويع وعدم التمييـز    -١٤

Discrimination()اليت هي جزء من شعبة املنظمات االجتماعية التابعة ملكتـب الـوزير             ،)٢٢
واألمني العام للحكومة، مكلفة بصياغة وتعزيز املبادرات، بدعم من املؤسسات احلكوميـة             
والتشريعية واالجتماعية، واملنظمات الدولية، للقضاء التدرجيي على مجيع أشـكال التمييـز            

ناء جمتمع أكثر تقدماً ودميقراطية وعدالـة ومشـوالً ومتعـدد           والتعصب، واملساعدة على ب   
  .الثقافات، حيترم فيه التنوع

  برامج وآليات وأدوات حكومة شيلي فيما يتعلق مبكافحة التمييز    
، هـي األداة    ١٩٩٤خطة تكافؤ الفرص للرجال والنساء، اليت أطلقـت يف عـام              -١٥

 إلدماج املساواة اجلنسانية    SERNAMن املرأة   الرئيسية الذي تستخدمها اإلدارة الوطنية لشؤو     
وأثناء فتـرة   . يف مجيع جوانب السياسة العامة، واليت شكلتها الظروف املتغرية على مر الزمن           

 اإلدارة الوطنية لـشؤون املـرأة       ٢٠١٠-٢٠٠٠التقرير، مكنت خطة تكافؤ الفرص للفترة       
SERNAM       ة الربامج احملددة واملبـادرات      من تعزيز تنسيق السياسات العامة القطاعية، وتنمي

  . على مستوى املنطقة

__________ 

:  علـى أن   ٠٢٣-١٩ رقـم    SERNAM من القانون التنظيمي لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة         ٢تنص املادة    )٢٠(
 لشؤون املرأة جهاز مسؤول عن العمل مع السلطة التنفيذية لدراسـة واقتـراح اخلطـط                اإلدارة الوطنية "

والتدابري العامة اليت تستهدف ضمان املساواة يف احلقوق والفرص للرجال والنـساء يف التنميـة الـسياسية        
للنساء النامجة عن   واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد، مع األخذ يف االعتبار السمات الطبيعية واخلاصة            

 ."االختالفات الطبيعية بني اجلنسني، مبا يف ذلك الدور احملدد للمرأة يف األسرة
جدول األعمال اجلنساين أداة سياساتية تقنية تضع أولويات وتعهدات بقصد النهوض بقضية املساواة بني املرأة                ) ٢١(

 .تمع الشيلي، وفقاً للمعايري الدولية والوطنيةوالرجل، والقضاء على احلاالت املتبقية للتمييز ضد املرأة يف اجمل
 .www.participemos.cl: انظر )٢٢(
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مسؤولٌ عن اإلشراف وضمان االمتثال خلطـة        )٢٣(واجمللس الوزاري لتكافؤ الفرص     -١٦
 ٢٩ويف آخر دورات اجمللس، الـيت عقـدت يف          . تكافؤ الفرص ونظام املساواة بني اجلنسني     

ـ      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ديفار، وزيـرة اإلدارة    ، قدمت السيدة كارولينا مشيدت زال
، جدول األعمال اجلنساين، وتقييماً للوضع الراهن للمرأة يف         SERNAMالوطنية لشؤون املرأة    

شيلي فيما يتعلق باجملاالت املواضيعية للمرأة، والعمالة، واملشاركة؛ والعنف العائلي واألسرة؛           
  . ونوعية احلياة

       املساواة بني اجلنسني، الذي أطلـق      ويالحظ أن برنامج ممارسات العمل اجليدة مع          -١٧
، يهدف إىل تعزيز مشاركة املرأة      SERNAM وتنفذه اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة       ٢٠٠٦يف  

وقد أُسِّس الربنامج بناء على االلتزام السياسي ألصحاب املصلحة         . ومكانتها يف سوق العمل   
ثل هدفه النهائي يف التنميـة البـشرية        والعاملني واملوظفني احلكوميني إزاء اجملتمع، الذي يتم      

وقد أدى هذا الربنامج إىل أن يقوم مكتب الـوزير          . جلميع املواطنني مبقتضى شروط املساواة    
واألمني العام للحكومة بصياغة مدونة ممارسات العمل اجليدة وعدم التمييز، لكي ُتـستخدم             

يد من العمق يف قسم الحق من       وسوف جتري مناقشة هذه املبادرة مبز     . بواسطة اخلدمة املدنية  
  .هذا التقرير

إىل توفري مزيد من الفـرص للرجـال والنـساء           اإلدارة )٢٤(ويسعى برنامج حتسني    -١٨
 من الـنظم    ١١ويتألف هذا الربنامج من     . لالستفادة على قدم املساواة من السياسات العامة      

ومبقتضى هـذا   . ٢٠٠٢الفرعية، تتضمن خمطط املساواة بني اجلنسني، الذي أضيف يف عام           
املخطط، اُتبع هنج جديد لتحديث اخلدمات العامة ودورة امليزانية، وأصبح هذا النـهج اآلن              

 ١٧٢، نفذ ما جمموعة ٢٠٠٩ويف عام . جزءاً من العمليات واملهام العادية للمؤسسات العامة
ي بيان بأهم   وفيما يل . من اإلدارات نظام املنظور اجلنساين الذي وضعه برنامج حتسني اإلدارة         

  : جوانب التقدم احملرزة على املستوى القطاعي حىت اآلن
أجرت مديرية الطرق السريعة الشيلية تقييماً الحتياجات الرجال والنساء فيما            )أ(  

فقد طلبت النساء تدابري سالمة،     . يتعلق بشبكة الطرق، ووجدت اختالفات كبرية يف توقعاهتم       
  ة وبني حضرية، يف حني أهتم الرجال بالطرق السريعة؛وأرصفة، ومعابر للمشاة، وطرق ريفي

أن ممارسة تقدمي بطاقـات      )٢٥()FONASA(وجد صندوق الصحة الوطنية       )ب(  
العضوية ألصحاب البوالص الرئيسيني فقط، الذين هم عادة من الرجال، أدت إىل إحـداث              

__________ 

 ،٢٠٠٠ أغسطس/آب ٢٤ بتاريخ ١٥ رقم الرئاسي التوجيه مبوجب املنشأ ، الفرص لتكافؤ الوزاري اجمللس )٢٣(
 .والنساء للرجال الفرص تكافؤ حتقيق يف مهمته تتمثل االختصاصات، متعدد املستوى رفيع سياسي جهاز

نامج حتسني اإلدارة، هو أداة إلعداد امليزانية، جرى تطويره يف سياق حتديث اخلدمات العامـة مبقتـضى                 بر )٢٤(
 .١٩٩٨فرباير / شباط٤، الذي نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ٥٥٣-١٩القانون رقم 

، صندوق الصحة الوطنية، وهو اجلهاز املسؤول       ٧٦٣-٢ مبوجب مرسوم بقانون رقم      ١٩٧٩أنشئ يف عام     )٢٥(
ن جتميع وإدارة وتوزيع إيرادات الدولة املخصصة للرعاية الصحية يف شيلي؛ ومن بني مهامه، دفع مقابـل                 ع

 .خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين منه
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تقوم هبـا   صعوبات يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية ألعضاء األسرة، وهي مهمة            
وقد حـل   ). وخاصة يف حالة األزواج املنفصلني أو املتخاصمني ذوي األوالد        (النساء عادة   

 ملنحهم إمكانية الوصول لدى     -هذه املشكلة بالترتيب جلميع املستخدمني املسامهني واملعالني        
  تقدمي بطاقات هويتاهم، مبا يضمن، بالتايل، تكافؤ الفرص للجميع؛

، لدى حتليل أسباب تـدين      )SAG(اعة والثروة احليوانية    وجدت إدارة الزر    )ج(  
مستوى مشاركة املرأة يف برناجمها لتخصيب األراضي املتـدهورة، أن اشـتراط أن يكـون              

ن معظـم   إاملشاركون ُمالَّك أراضي كان حيد من إمكانية الوصول إىل الربنـامج، حيـث              
ل هذا االشتراط لصاحل املساواة بني      وقد ُعدِّ . املمتلكات املعنية مل تكن مسجلة بأمساء النساء      

وكانت النتيجة زيادة يف عدد املشاريع الصغرى اليت تديرها النساء واحلدائق املنتجة            . اجلنسني
  اليت تديرها األسر، نظراً ألن ملكيات معظم املمتلكات املعنية كانت بأمساء الرجال؛

جلـنس،  وجدت وزارة األصول الوطنية لدى فصل البيانـات حبـسب ا            )د(  
للمشاركني يف برناجمها لتنظيم ملكية األراضي، أن النساء شكلن أهم مستخدمي اإلعانـات             

ومن مث، فقد سـاعد     . املقدمة يف إطار ذلك الربنامج، نظراً لزيادة احتياجاهتن يف هذا الصدد          
  هذا الربنامج يف زيادة عدد النساء الاليت ميتلكن قطع األراضي؛

ط والتعاون تعمل على حتديد نوعيـات البيانـات         ما فتئت وزارة التخطي     )ه(  
وسوف جتعل هذه البيانات    ). SIIS(الواجب إدراجها يف نظام املعلومات االجتماعية املتكامل        

من املمكن وضع مؤشرات جنسانية توفر، بدورها، مالمح أكثر أمهية ودقة للمستفيدين من             
  الضمان االجتماعي؛

ة، أن النساء منظمات املشاريع وسيدات      الحظت وزارة الشؤون االقتصادي     )و(  
ومن أجل معاجلـة    . نتاجإلاألعمال كنَّ يعانني من صعوبات يف احلصول على أدوات تنمية ا          

املشكلة، قام فريق عام مشكل من ممثلي إدارة التعاون التقين، ومكتب وكيل الوزارة للشؤون              
  نظيم املشاريع للنساء؛ االقتصادية، واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، بصياغة خطة لت

وجدت وزارة األشغال العامة أن املنهجية املستخدمة لتـصميم املـشاريع             )ز(  
االستثمارية لوزارة التخطيط، فيما يتعلق بالبنية األساسية، فشلت يف أن تأخذ يف احلـسبان              

 وقد جنح فريق العمـل املـشترك بـني        . اآلثار املختلفة هلذه املشاريع على الرجال والنساء      
القطاعات الذي ُشكِّل ملعاجلة هذه املشكلة يف تنقيح املنهجية املتعلقة بإعداد وتقييم مشاريع              
مرافق االحتجاز، واملنهجية املتعلقة بإعداد وتقييم املرافق املؤسـسية للقُـصَّر، واملتطلبـات             

  .القطاعية املختلفة ملشاريع احلدائق العامة يف املناطق
أن  )CONICYT(لبحوث العلمية والتكنولوجيـة     وجدت اللجنة الوطنية ل     )ح(  

النساء مل يكن لديهن وقت كثري متاح أو نفس الفرص كالرجال لاللتحاق بالدراسات العليا،          
ومن مثَّ، .  باإلضافة إىل أداء وظائفهن، كان عليهن تلبية احتياجات أعضاء األسرة    ،نظراً ألهنن 
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ومن بني هـذه    . ؤ الفرص للرجال والنساء   قامت اللجنة بتنفيذ عدد من التدابري لضمان تكاف       
اليت ينتجها الرجـال    (التدابري أن ُيخصَّص أثناء عملية القبول، نفس عدد النقاط للمنشورات           

ومثة تدبري آخر متثـل يف ضـمان االسـتمرارية    ). اليت جتريها النساء عادة (وللعروض  ) عادة
 للنساء احلائزات على منح دراسية، األكادميية للنساء مبنح إجازة سابقة على الوضع والحقة له

  والاليت حيملن أثناء التحاقهن بدورة دراسية؛
وجدت اإلدارة الوطنية للتدريب والتوظف أن تقسيم سوق العمل كان من             )ط(  

بني أسباب حصول املرأة على أجر أقل من الرجل، نظراً ألن احلرف اليت تعترب تقليدياً أهنـا                 
ويتمثل ". عمل رجال "أجور منخفضة عن تلك اليت تعترب أهنا        هلا مستويات   " وظائف النساء "

التدبري الذي اعتمد ملعاجلة هذا الوضع يف ضمان تكافؤ إمكانية الوصول إىل التدريب يف مجيع          
  امليادين للرجال والنساء؛

 يف املائة بني أجـور الرجـال        ٢٨تبني لوزارة العمل وجود فجوة نسبتها         )ي(  
نفس العمل، ووضعت مشروع قانون ينص على مبدأ تكافؤ األجـر           والنساء الذين يقومون ب   

  . )٢٦(وقد صدر هذا املشروع اآلن يف شكل قانون. للمرأة والرجل

   للجنة١٠التوصية     
أثناء استعراض هذا التقرير، اكتسبت املساواة بني اجلنسني وضع سياسة الدولة، مبا              -١٩

وانصب التركيـز علـى      ،)٢٧(٢٠٠٦-٢٠١٠يتمشى مع جدول األعمال اجلنساين للفترة       
ومن بني املؤشرات على التقدم احملرز صوب حتقيق اإلنصاف بـني           . حقوق النساء والفتيات  

، ٢٠١٠اجلنـسانية    اجلنسني يف إطار اإلدارة احلالية، تصنيف البلد يف التقرير العاملي للفجوة          
 نقطة بـني    ٢٢قدار  الصادر عن احملفل االقتصادي العاملي، والذي ازداد فيه تنصيف شيلي مب          

  . بلداً مت تقييمها١٣٤ فيما بني ٦٤، مبا وضعها يف املرتبة ٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 
       ويوفر نظام الضمان االجتماعي للبلد إطاراً ملبادرات عامـة هتـدف إىل ضـمان                -٢٠

، أصدرت احلكومة القانون    ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول . ومحاية حقوق املواطنني طيلة حياهتم    
، الذي أنشأ نظام احلماية االجتماعية املشترك بني القطاعات، ومينح مركـزاً            ٣٧٩-٢٠رقم  

، مبا يـضمن اسـتقراره   ")شيلي تنمو معكم  ("مؤسسياً للنظام الفرعي حلماية الطفل الشاملة       
ومثة جوانب تقدم أخرى جديرة بالذكر، تتضمن إصـالح نظـام الـضمان             . واستمراريته

 ونظام مكافحة العنف    ،)٢٨()GES(الصرحية للرعاية الصحية    االجتماعي، وبرنامج الضمانات    
العائلي ورعاية ومحاية ضحاياه، الذي يرمي إىل تقليل حدوث العنف العائلي بزيادة تغطيـة              

   .وفعالية خدمات املساعدة واحلماية للضحايا من النساء
__________ 

 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ بتاريخ اجلريدة الرمسية، الذي نشر يف ٣٤٨-٢٠القانون رقم  )٢٦(
 .، سنتياغو)٢٠١٠-٢٠٠٦(ألعمال اجلنساين جدول ا. )٢٠٠٦( SERNAMاإلدارة الوطنية لشؤون املرأة  )٢٧(
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢، بتاريخ اجلريدة الرمسية، الذي نشر يف ٩٦٦-١٩القانون رقم  )٢٨(
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 ، وامتثاالً لتعهداهتا الدولية، أطلقت شيلي خطـة عمـل         ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب   -٢١
.  املعين باملرأة والـسالم واألمـن      ،)٢٩()٢٠٠٠(١٣٢٥ وطنية ترتكز على قرار جملس األمن     

، والـذي   )٢٠٠٩(١٨٨٨و) ٢٠٠٨(١٨٢٠واشتركت شيلي أيضاً يف قراري جملس األمن        
). ٢٠٠٠(١٣٢٥يشري حتديداً إىل العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات، ويكمـل القـرار             

راط الكامل يف العمل الدويل، وكجزء مـن ذلـك          وتظهر هذه األنشطة تعهد شيلي باالخن     
وصدَّقت حكومة  . اجلهد، تعهدها بإدراج املنظور االجتماعي واجلنساين يف عمليات السالم        

  . )٣٠(، على نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩يونيه /شيلي، يف حزيران
ومن أجل حتقيق هذه    وقد بذلت شيلي جهوداً مهمة للقضاء على التمييز يف الوظائف،             -٢٢

الغاية، قامت بالتصديق على شىت اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مبا فيها االتفاقية اليت تتعلـق               
، )١٠٠االتفاقية رقم   (باملساواة بني العمال والعامالت يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمة            

         ، املنقحـة   )١٠٣االتفاقية رقم   (واالتفاقية املتعلقة حبماية األمومة      ؛)٣١(١٩٥١اليت اعتمدت يف    
           ، املعتمـدة   )١١١االتفاقية رقـم    (واالتفاقية املتعلقة بالتمييز يف العمالة واملهن        ؛)٣٢(١٩٥٢يف  
: واالتفاقية املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني العمال والعـامالت           ؛)٣٣(١٩٥٨يف  

 واالتفاقيـة   ،)٣٤(١٩٨١، املعتمـدة يف     )١٥٦االتفاقية رقم    (العمال ذوو املسؤوليات األسرية   
                ، املعتمـدة   )١٦٩االتفاقيـة رقـم     (بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان املـستقلة          

  .)٣٥(١٩٨١يف 
تركز سياسة العالقات الدولية لشيلي على تنفيذ االتفاقات الدولية املعنية باملـساواة              -٢٣

، اليت قامت بتوقيعها؛ وتنسيق التعاون الدويل؛ والتبـادالت مـع احلكومـات             بني اجلنسني 
وتشارك شيلي بنشاط يف    . والوكاالت األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية      

أعمال اللجنة النسائية للبلدان األمريكية التابعة ملنظمة الدول األمريكية، واليت ترأستها شيلي            
، وقامت بتوقيع اتفاقات تعاون مع اجلمهورية الدومينيكية،        ٢٠٠٩أكتوبر  /لحىت تشرين األو  

  . وغواتيماال، وهندوراس، والسلفادور

__________ 

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١، املعقودة يف ٤٢١٣اعتمده جملس األمن لألمم املتحدة يف جلسته  )٢٩(
 .٢٠٠٩ مايو/ أيار٢٠  بتاريخاجلريدة الرمسية، الذي نشر يف ٣٥٢-٢٠القانون رقم  )٣٠(
 .١٩٥٣مايو / أيار٢٣دخلت حيز النفاذ يف  )٣١(
 .١٩٥٥سبتمرب / أيلول٧دخلت حيز النفاذ يف  )٣٢(
 .١٩٧١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٣دخلت حيز النفاذ يف  )٣٣(
 .١٩٨٣أغسطس /آب ١١دخلت حيز النفاذ يف  )٣٤(
 .١٩٨٩ يونيه/ حزيران٧ دخلت حيز النفاذ يف )٣٥(
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   للجنة٢٥التوصية     
مشروع القانون املعين بالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال             -٢٤

، جـرى تقدميـه     ٢٦٦٧-١٠م  التمييز ضد املرأة، والذي قدم إىل الكونغرس، يف النشرة رق         
ومتت املوافقة على مشروع القانون . ٢٠٠١مارس / آزار٦بواسطة رسالة من الرئيس مؤرخة 

، وأعيد تقدميه بواسطة الرئيس التنفيذي      ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤بواسطة جملس النواب يف     
  . وهو اآلن قيد قراءته الثانية يف الكونغرس. ٢٠٠٤يف الدورة اخلاصة لعام 

  ء على العنف ضد املرأةالقضا  -٢  

  التشريع    
، الذي هو القانون األويل املتعلق      ١٩٩٤ لعام   ٣٢٥-١٩أُسُتعيض عن القانون رقم       -٢٥

، والذي أدخل حتسينات على القانون األول بأن     )٣٦(٠٦٦-٢٠بالعنف العائلي، بالقانون رقم     
  : قام مبا يلي
  تعريف مفهوم العنف العائلي؛  )أ(  
  نبغي أن يتلقى احلماية؛حتديد من الذي ي  )ب(  
  تصنيف سوء املعاملة املتكرر باعتباره جرمية؛  )ج(  
  إدخال تعديالت على القانون اجلنائي؛  )د(  
  إنشاء تدابري محاية للضحايا؛  )ه(  
  تبيان حاالت املخاطر؛  )و(  
  .منح الشرطة مزيداً من الُسلطات يف حاالت العنف العائلي الصارخة  )ز(  

، ٤٨٠-٢٠، سنت احلكومة ونشرت القانون رقـم        ٢٠١٠مارس  /ويف كانون األول    -٢٦
الذي وسَّع نطاق تعريف جرمية قتل األهل، لكي تتضمن األزواج السابقني والوالدين السابقني،             

  .)٣٧(وعّرف هذه اجلرمية باعتبارها جرمية قتل اإلناث عمداً عندما تكون الضحية امرأة

__________ 

 .٢٠٠٥ أكتوبر/األول شريينت ٧ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر )٣٦(
فهو ينـشئ   . ٠٦٦-٢٠ يعدل كالً من القانون اجلنائي وقانون العنف العائلي رقم           ٤٠٨-٢٠القانون رقم    )٣٧(

. ويغلِّظ العقوبات املقررة جلرائم العنف العائلي، ويعدل القوانني املعنية بقتل األهل          " قتل اإلناث عمداً  "جرمية  
 كـانون   ١٦ بتـاريخ    اجلريـدة الرمسيـة   ، ونشر يف    ٢٠١٠رب  ديسم/ كانون األول  ١٤وقد صدر بتاريخ    

 .٢٠١٠ديسمرب /األول
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  برامج وآليات    
. غالً استراتيجياً لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، منذ إنشائهاشكل العنف ضد املرأة شا  -٢٧

ويهدف العمـل   . فمنذ وقت مبكر، وضعت برناجماً على الصعيد الوطين ملنع العنف العائلي          
الذي أجري يف إطار هذا الربنامج إىل اقتراح وتعزيز تدابري وسياسات عامة ميكن أن تضيف               

مية واملعاقبة عليها، فضالً عن بذل اجلهود للحـصول         منظوراً جنسانياً لضبط ومنع هذه اجلر     
كما يركز الربنامج على تعزيز االحتـرام املتبـادل         . على فهم أكرب هلذه املشكلة االجتماعية     

وينعكس التقدم احملرز مؤخراً يف زيـادة نطـاق         . وتكافؤ احلقوق والفرص للنساء والرجال    
تقدم يف القـانون الـدويل والـوطين،        وتنسيق اخلدمات احلكومية والوزارات مع جوانب ال      

كما يوجد حالياً مزيد من املعلومات بفضل زيـادة         . واملساعدة واحلماية احملسنتني للضحايا   
البحوث واالحتفاظ بالسجالت بشكل أفضل، وزيادة الوعي مبشكلة القتل العمد لإلنـاث،            

  . وزيادة معرفة املرأة حبقوقها

  املالجئ    
 ملجأً يف أحناء البالد ٢٤، أقيم SERNAMوطنية لشؤون املرأة  بفضل جهود اإلدارة ال     -٢٨

  : وهذه املالجئ. ٢٠٠٧منذ عام 
  ؛سنة١٢تضمن إسكاناً آمناً ومؤقتاً للنساء وأطفاهلن حتت سن   )أ(  
تقدم اخلدمات النفسية للنساء واألطفال يف جماالت االحتياجات األساسية،           )ب(  

  حلماية القانونية واالجتماعية؛والدعم العاطفي، والرعاية الصحية، وا
  . تساعد على متكني وضمان استقاللية النساء الاليت يستخدمن امللجأ  )ج(  
 مـن النـساء     ٢ ٠٥٩، قبلت هذه املالجئ     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ويف الفترة بني عامي       
  .  من األطفال٢ ٩٠٧تعرضت حياهتن للخطر نتيجة للعنف العائلي، وكذلك  الاليت

  املراكز النسائية    
، واصلت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة جهودها يف إنـشاء مراكـز            ٢٠١٠يف عام     -٢٩

يتمثـل   ،)٣٨( مركزاً نسائياً  ٩٢ولدى شيلي اآلن    . للرعاية الشاملة والوقاية من العنف العائلي     
هدفها العام يف املساعدة على احلد من العنف العائلي، وخاصة بني األزواج أو الشركاء، من               

منوذج شامل على مستوى اجملتمع احمللي يهدف إىل جعل العنف العائلي أقل            خالل استخدام   
وتقوم املراكز النـسائية بتقـدمي املـساعدة        . قبوالً، ومن خالل الكشف والتدخل املبكرين     

  . القانونية اجملانية جلميع ضحايا العنف العائلي الذين يقررون إقامة دعاوى قانونية

__________ 

 بأهنما يعرفان صغريان، ومركزان شاملة، خدمات توفر نسائياً مركزاً ٩٠ شيلي لدى كان ،٢٠١٠ عام يف )٣٨(
dispositivos، منطقيت يف يقعا El Monte regions وIsla de Pascua. 
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  برامج للضحايا من النساء    
 نفَّذت وزارة الصحة عدداً من الـربامج        ،كجزء من محلتها ملكافحة العنف العائلي       -٣٠

  :ملساعدة الضحايا من النساء
مراكز استقبال لتقدمي الرعاية األولية لضحايا اجلرائم اجلنسية الذين يـأتون             )أ(  

ياق إىل غرف الطوارئ يف املستشفيات من تلقاء أنفسهم أو الذين يتم حتديد مشكلتهم يف س              
  إجراءات أخرى؛

برنامج لتحديد وتشخيص وعالج شامل لضحايا العنف العائلي يـساعد            )ب(  
 عاماً من أعمارهن، الاليت ُيحدَّدن باعتبارهن ضحايا للعنف العائلي،          ١٥ ل ا النساء فوق سن  

وذلك من خالل مرافق للعالج من االكتئاب، أو من خالل برامج رعاية صـحية أساسـية                
  البلديات؛ من ٣١٩ أخرى يف
برنامج لتوفري فرص احلصول على رعاية صحية يف غرف الطوارئ لضحايا             )ج(  

سنة من أعمارهن ويلتمسن    ١٥العنف املرتبط بنوع اجلنس، يساعد النساء الاليت ختطني سن          
واعتباراً من تشرين   . الرعاية، ألي سبب كان، يف غرف الطوارئ الست يف منطقة العاصمة          

 جلـسة استـشارة،     ١ ٨١٢ فحصاً، و    ١٢ ٩٧١جرى الربنامج   ، أ ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 خدمة متخصصة تتضمن عالج الكلوميات، وطب العيون، وطب األسنان، وأمراض           ٣٧٥و

  النساء؛
خدمات الوقاية والرعاية والتشخيص وإعادة التأهيل لضحايا العنف بسبب           )د(  

إليها صراحة القانون األوَّيل املعين     اجلنس، تقدمها املراكز اجملتمعية للصحة العقلية، واليت يشري         
باعتبارها اهليئات املأذون هلـا بتقـدمي الرعايـة     ) ٣٢٥ - ١٩القانون رقم   (بالعنف العائلي   

  النفسية لألشخاص احملالني إليها بواسطة احملاكم املدنية؛
، تـشمل ضـمن     )٢٠٠٠(اخلطة الوطنية للصحة العقلية والطب النفسي         )ه(  

ألطفال واملراهقني املضرورين، والنساء واملسنني الذين يقعون ضـحايا         السكان املستهدفني ا  
  ؛)٣٩(للعنف العائلي

، ُجرِّب برنامج حتديد وتـشخيص وعـالج األشـخاص          ٢٠٠٣يف عام     )و(  
 من املراكز الصحية لإلدارة الـصحية مليتروبوليتـان         ٣ يف   ،)٤٠(املتضررين من العنف العائلي   

وقد أدى هذا إىل وضع منـوذج شـامل   )". Western Metropolitan Health Service( الغربية
للتدخل يف حالة العنف العائلي، تقدم مبوجبه خدمات طبية ونفسية للمجموعـات واألسـر     

  املتضررين من العنف العائلي؛) معظمهم من النساء(واألفراد 

__________ 

)٣٩( A. Minoletti and C. López (eds.) "Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatria"،  الـصحة  وحـدة 
 .٤ الفصل ،٢٠٠١ الصحة، وزارة ،DISAP العقلية،

)٤٠( Research and Clinical Centre, La Morada Corporation, "Entre territories y sentidos. Evaluación de 

un modelo de atención en violencia hacia la mujer en atencion primaria de salud'.. 
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، أنشأت احلكومة برناجماً لتحديد وتشخيص وتقدمي العـالج         ٢٠٠٤يف عام     )ز(  
 بلدية يف خمتلف أحنـاء      ٣٠لضحايا العنف العائلي الذين يلتمسون الرعاية األساسية يف         الشامل  
وقد صمِّم هذا الربنامج لتوفري العالج الشامل واملتاح يف الوقت املناسب والفّعال للنساء             . البالد

  ؛ )٤١()اليت ال تعرض احلياة للخطر(من ضحايا حوادث العنف العائلي األقل خطورة نسبياً 
منوذج شامل للتدخل يف حالة العنف العائلي، لتـوفري الرعايـة الـصحية               )ح(  
، يتضمن استراتيجيات متنوعة للتدخل النفسي ومينح أولوية للتحديد والتشخيص          )٤٢(األولية

  . )٤٣(والتدخل على الصعيد الفردي

  تضامن شيلي    
ـ     ،)٤٤(يف إطار الربنامج االنتقايل لتضامن شيلي       -٣١ ة الفقـر،   الذي يهدف إىل مكافح

وتشرف عليه وزارة التخطيط، جيري تفعيل شبكة خدمات مكافحة العنف العائلي ومساعدة            
  . الضحايا، كإحدى استراتيجيات التدخل السبع ملساعدة األسر املشاركة يف الربنامج

  االستراتيجية الوطنية للسالمة العامة    
وطنية للـسالمة العامـة     ، قامت وزارة الداخلية بصياغة استراتيجية       ٢٠٠٦يف عام     -٣٢

اليت تعاجل العنف العائلي املوجه ضـد املـرأة وتـضع سـت              ،)٤٥(٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  
وقد أُدرجت املسائل املعنيـة بـالعنف   . استراتيجيات أساسية لتنفيذ مبادرات السالمة العامة    

، األمـر  ٢٠٠٨العائلي ضمن املسح االستقصائي الوطين لضحايا اجلرمية ألول مرة يف عـام           
  .لذي سيساعد بال شك على كشف ومكافحة العنف العائلي يف شيليا

، قدمت وزارة العدل برناجماً جتريبياً جديداً لعالج األفـراد          ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان   -٣٣
وهذا الربنامج، الذي هو مبادرة مشتركة لوزارة       . املتهمني واملدانني بارتكاب العنف العائلي    

سعى إىل معاجلة مشكلة اجتماعية حساسة للغايـة مـن          العدل واإلدارة الوطنية للسجون، ي    
وخبالف . خالل التركيز على املعتدين املدانني وإمدادهم بعالج نفسي تربوي معدِّلٍ للسلوك          

العقوبة اليت قد يكون هؤالء املعتدون قد تلقوها، فإن اهلدف هنا هو تعديل سلوكهم حيـال              
  . ن عالقة يف املستقبلضحاياهم وحيال أي نساء أخريات قد يكون هلم معه

__________ 

     تقدمي من العنف، لضحايا العامة الصحة برامج عن عرض املساعدة، لشبكات الوزارة وكيل مكتب )٤١(
Flor Draguicevic، ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول الوزارة، وكيل مكتب مستشار. 

 لنموذج عرض ،Research and Clinical Centre, La Morada Corporation واإلكلينيكي، البحثي املركز )٤٢(
 .العائلي العنف ضحايا للنساء أولية صحية رعاية عالج

 " La Morada Corporation, "Entre territories. Evaluación de un modelo de واإلكلينيكي، البحثي املركز )٤٣(

atención en violencia hacia la mujer en atención primaria de salud. 
 .www.programaouente.cl .مدقع فقر يف تعيش اليت لألسر نفسي دعم توفري إىل يهدف الشامل التدخل برنامج )٤٤(
 http://www.seguridad .٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة  العامة للسالمة الوطنية االستراتيجية الداخلية، وزارة )٤٥(

ciudadana.gob.cl/filesapp/publica2.pdf. 
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  التمييز ضد فئات معينة  -٣  

  النساء من السكان األصليني    
السكان األصليون، الذين ُيعرِّف أعضاؤهم أنفسهم بـأهنم ينتمـون إىل الـسكان               -٣٤

 يف املائة من سـكان      ٦,٦ شخصاً، أو حنو     ١ ٠٦٠ ٧٨٦األصليني يف شيلي، يبلغ عددهم      
غرايف من سكان صغار السن يتزايـدون       ، ككل، بتحول دمي   يونومير السكان الشيل  . )٤٦(البالد

وحيدث العكس بالنسبة للسكان األصـليني،      . بسرعة إىل سكان أكرب سناً يتزايدون باعتدال      
           اب ويتركز الـسكان يف الفئـة العمريـة    ـم من الشبـمعظم السكان األصليني ه   : بيد أن 

ناطق الريفية إىل املناطق احلـضرية، حيـث        غري أن التركيز خيتلف من امل     .  سنة ٣٥-١٠من  
ومن . تعيش نسبة أسّن من السكان األصليني يف املناطق الريفية أكرب منها يف املناطق احلضرية             

بني السمات امللحوظة للسكان األصليني يف شيلي، أن نسبة كبرية من أعدادهم تعـيش يف               
لسكان األصليني يف املناطق     شخصاً من ا   ٤٤٨ ٣٨٢وبوجه عام، يعيش    . )٤٧(البلدات واملدن 
من النساء، األمر الذي يعين، علـى       يف املائة    ٥١من الرجال، و    يف املائة  ٤٩ احلضرية، منهم 

 امرأة من السكان األصليني يف املناطق احلضرية أكثر مـن           ٨ ٨٠٢الصعيد الوطين، أن هناك     
  .الرجال من السكان األصليني

  وحدة النساء من السكان األصليني    
 على أن مهمة املؤسسة الوطنيـة لتنميـة الـسكان           ٢٥٣-١٩نص القانون رقم    ي  -٣٥

هي تعزيز املشاركة والتكامل اإلمنائي للنساء من السكان األصـليني،          ) CONADI(األصليني  
  . )٤٨()SERNAM(وذلك بالتنسيق مع اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة 

  )٢٠٠٨-٢٠٠٦(العمليات واإلدارة املؤسسية     
شاء وحدة املرأة والشؤون اجلنسانية، ركز العمل على ضمان على أن تـصل             قبل إن   -٣٦

 على األقل من التمويل الذي توزعه املؤسسة الوطنيـة لتنميـة الـسكان              يف املائة  ٤٠نسبة  
ففـي بـرامج أرض     . األصليني، من خالل برامج حتويلها، إىل النساء من السكان األصليني         

 منح نقاط أهلية إضافية لربات األسر العازبات الـاليت          السكان األصليني وصندوق املياه، مت    
وشكِّل هذا بداية لتجميع معلومات مصنفة حسب نوع اجلنس يف املؤسـسة            . يربني أطفاال 

  ). CONADI(الوطنية لتنمية السكان األصليني 
قُدَّم إسهام مهم بصفة خاصة أثناء هذه الفترة من جانب العمل املتعـدد التخصـصات                 -٣٧

طلع به اجمللس املشترك بني الوكاالت املعين بنوع اجلنس والعرق، والذي مجَّع بني خمتلف              الذي يض 
ومـن  . )٤٩()Araucanía(اهليئات العامة واملنظمات غري احلكومية واجلامعات من منطقة أراوكانيا          

__________ 

 .٢٠٠٦ املع واالقتصادية االجتماعية الوطنية االستقصائية الدراسة )٤٦(
 .٢٠٠٢ لعام الوطين التعداد )٤٧(
 .١٩٩٣ أكتوبر/األول تشرين ٥ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٢٥٣-١٩ رقم القانون )٤٨(
 السكان لتنمية الوطنية وللمؤسسة ،)SERNAM (املرأة لشؤون الوطنية لإلدارة ممثلني من اجمللس تألف )٤٩(

 .Frontier of Temuco وجامعة) INDAP (الزراعية التنمية ومعهد ،)CONADI (األصليني
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خالل مدخالت من املهنيني يف خمتلف املؤسسات املشاركة، أنشئت فرص قّيمة لتحليل ومناقشة             
  .سائل املتعلقة بنوع اجلنس والعرق على الصعيدين احمللي واإلقليميامل

  وحدة املرأة والشؤون اجلنسانية    
أُنشئت وحدة املرأة والشؤون اجلنسانية، التابعة للمؤسسة الوطنية لتنمية الـسكان             -٣٨

وهي تقوم، ضمن أنشطة أخرى، بتعزيز متثيل       . ٢٠٠٨مارس  /يف آذار ) CONADI(األصليني  
. كة النساء من السكان األصليني على أساس تكافؤ الفرص واملساواة بـني اجلنـسني     ومشار

وتتمثل أهدافها يف تعزيز التنمية، ومتثيل ومشاركة النساء من السكان األصليني، من خـالل              
، يف املنظمـات    )CONADI(العمل املنّسق بواسطة املؤسسة الوطنية لتنمية السكان األصليني         

       ف ضمان إنشاء فرص متكافئة من خالل الـسياسات العامـة احلاليـة             العامة واخلاصة هبد  
       وقبـل  . )٥٠(وتلك اليت تنفذها على وجه التحديد للنساء من السكان األصليني يف املـستقبل            

، نفِّذت إجراءات لتعزيز مصاحل النساء من السكان األصليني من خالل برنـامج             ٢٠٠٨عام  
  . رةاخلدمة العامة لتحسني اإلدا

  التقدم    
اسُتخدمت موار من صندوق تنمية السكان األصليني لتمويل املرحلة األوىل من دراسـة               -٣٩

أساسية عن النساء من السكان األصليني، مصنفة حسب جمموعة من السكان األصليني واألرض             
 ).Tarapacá, Metropolitan and La Araucanía(من مناطق تاراباكا وامليتروبوليتان وال أراوكانيـا  

وتوفر هذه الدراسة املدخالت الالزمة لوضع السياسات العامة ولتصميم أو تعديل اخلطـط             
وقـد انتـهت يف     ). CONADI(االستثمارية للمؤسسة الوطنية لتنمية الـسكان األصـليني         

  . ٢٠١٠يوليه /متوز
ليمي بتعزيز التنسيق اإلق  ) CONADI(قامت املؤسسة الوطنية لتنمية السكان األصليني         -٤٠

 - أريكـا  لشؤون اجلنسني من خالل جمالس نساء السكان األصليني اليت أُنشئت يف مناطق           
بيو، وال أراوكانيا، لـوس ريـوس ولـوس          - باريناكوتا، وتاراباكا، وميتروبوليتان، وبيو   

الرعاية الصحية الوقائيـة، وصـحة األم،   : وتتمثل املواضيع الرئيسية اليت تعاجلها يف   . الغوس
م املشاريع، وتكوين اجلمعيات االقتصادية، واحلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيـة           ودعم تنظي 

  ). ١٦٩رقم (منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 
ازدادت مشاركة النساء من السكان األصليني يف اقتصاد البالد، وذلك بفضل األثر            و  -٤١

قدرهتن على العمل     التابع لصندوق تنمية الشعوب األصلية، يف      اإلنتاجاإلجيايب لربنامج تنمية    
  . ومهاراهتن يف اإلنتاج والتسويق يف كل من املناطق احلضرية والريفية

مت توقيع اتفاقات مشتركة بني الوكاالت بشأن العمل الذي ستضطلع به النساء من             و  -٤٢
ياء ذات األولوية كوسيلة السـتهداف      السكان األصليني مع رئيسات األسر املعيشية يف األح       

  . العمل والتمويل لصاحل النساء األكثر ضعفاً اجتماعياً واقتصادياً، ورئيسات األسر املعيشية
__________ 

 اخلصائص اعتبارها يف تأخذ االستثمار على سابقة دراسة يف اآلن حىت الوحدة إسهامات أهم تتمثل )٥٠(
 والسياحة بالنساء معنية تشخيصية ودراسة األصليني، السكان من لإلناث االقتصادية - االجتماعية

)Diagnóstico sobre Mujer y Turismo( راوكانياأ ال منطقة يف) La Araucanía.( 
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        . جرى منح مزيد من األسر إمكانية الوصول إىل التمويل املتعلق مبـشاريع الـري             و  -٤٣
اليت اضطلع هبا صندوق األراضي  يف املائة من عمليات الري وختصيص منح األراضي          ٨٠ويف  

واملياه للسكان األصليني، مت منح نقاط جدارة إضافية لرؤساء األسر املعيشية غري املتزوجني،             
  .)٥١(سواًء الذكور أو اإلناث، الذين يعولون أطفاالً

  النساء ذوات اإلعاقة    
ـ        )٥٢(٤٢٢-٢٠يضع القانون رقم      -٤٤ اج قواعد تنظيمية معنية بتكافؤ الفـرص واإلدم

االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنح سلطات إضافية إىل الدائرة الوطنيـة اجلديـدة             
لشؤون اإلعاقة، اليت تولت زمام األمور من الصندوق الوطين لشؤون اإلعاقة، لتمكينها مـن          
أداء دورها، ال يف إدارة املوارد فحسب، وإمنا أيضاً يف استرعاء االنتباه إىل قضايا مثل تكافؤ                

ص، وممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقوقهم فعلياً، واإلدمـاج االجتمـاعي هلـؤالء             الفر
  .األشخاص

 على أن الدولة جيب أن تتخذ التـدابري         ٤٢٢ - ٢٠ من القانون رقم     ٩تنص املادة     -٤٥
سـواًء  (الالزمة لضمان أن يكون بوسع النساء املعاقات واألشخاص ذوي اإلعاقة العقليـة             

أن ميارسن كامل حقوقهم على قدم املساواة مع غريهم من أعضاء           ) ةكانت عاطفية أو فكري   
اجملتمع، وخاصة فيما يتعلق بكرامتهن واحلق يف إنشاء أسرة أو تشكيل جزء منها، وحيـاهتم               

  .اجلنسية وصحتهم اإلجنابية
حدث حتول جذري يف املفاهيم التقليدية لإلعاقة، من منوذج طيب يعـزز الوقايـة                 -٤٦

ل إىل منوذج قائم على احلقوق، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيـة حقـوق           وإعادة التأهي 
  . )٥٣(٤٢٢-٢٠املعوقني والقانون رقم 

يوفر هذان الصكان إطاراً لتحقيق تقدم جوهري يف تطوير فهمٍ جديٍد لإلعاقة، اليت               -٤٧
حداث وسوف يساعد هذا على إ    . ينظر إليها اليوم على أهنا قضية من قضايا حقوق اإلنسان         

  .تغيريات حقيقية يف املواقف الثقافية جتاه اإلعاقة
 ٤٠٢على الصعيد الوطين، قدم برنامج الدعم التعليمي للطالب املعوقني مساعدة إىل   -٤٨

 ٤٧,٥ يف املائة منهم من الرجال، ونسبة        ٥٢,٥، كانت نسبة    ٢٠٠٩من األشخاص يف عام     
، كـان مبقـدور     ٢٠٠٩ئق، وأيضاً يف عام     ويف إطار برنامج العمل الال    . يف املائة من النساء   

 يف  ٤٥,٣ يف املائة من الرجال، و     ٥٤,٧( شخصاً من املعوقني االلتحاق بسوق العمل        ٢٢٣
__________ 

ُيدار صندوق األراضي واملياه للسكان األصليني بواسطة املؤسسة الوطنية لتنمية السكان األصليني، وقد أنـشئ                ) ٥١(
     / تـشرين األول   ٥، الذي نشر يف اجلريـدة الرمسيـة بتـاريخ           ٢٥٣-١٩ من القانون رقم     ٢٠مبوجب املادة   

لتنمية السكان األصليني سلسلة من األدوات يف إطار هذا القانون          واستحدثت املؤسسة الوطنية    . ١٩٩٣أكتوبر  
لتلبية خمتلف طلبات السكان األصليني فيما يتعلق باألرضي واملوارد املائية، اليت هـي عناصـر حيويـة لنـهج          

 ).CONADI(السياسات اإلمنائية وفقاً للمبادئ التوجيهية للمؤسسة الوطنية لتنمية السكان األصليني 
 .٢٠١٠ فرباير/شباط ١٠ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٤٢٢-٢٠ رقم القانون )٥٢(
 املعوقني حقوق اتفاقية أقر ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول بتاريخ اخلارجية، وزارة عن الصادر ٢٠١ رقم املرسوم )٥٣(

 .قانون شكل يف االختياري وبروتوكوهلا
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 يف  ٥٥,٢( شخصاً   ١ ٦٨٧، وقام برنامج متويل املشاريع التنافسية مبساعدة        )املائة من النساء  
وأخرياً، قدم برنـامج    .  نفسها يف تلك السنة  )  يف املائة من النساء    ٤٤,٨الرجال، و  املائة من 

 يف املائة، وبلغت نسبة ٥٢ شخصاً، بلغت نسبة الرجال منهم   ٤ ٥٨٤ لاملساعدة الفنية دعماً    
  .)٥٤( يف املائة٤٨النساء منهم 

  التغيريات يف األمناط االجتماعية والثقافية: ٥املادة   -باء   

  أنواع األسر وأرباب األسر  -١  
 أدناه كيف تغري ١ويبني الشكل . ريات كبرية يف هياكل األسرةمرَّ اجملتمع الشيلي بتغ  -٤٩

  .٢٠٠٩ و١٩٩٠توزيع نوعيات األسر يف الفترة بني 
  ١الشكل 

  )كنسبة مئوية (٢٠٠٩، ٢٠٠٦، ١٩٩٠أنواع األسر، 

  
  .)٥٥(، وزارة التخطيط٢٠٠٩ الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية لعام :املصدر

 أعاله، كان من أكثر التغريات امللحوظة يف السنوات         ١حو املبني يف الشكل     على الن   -٥٠
 املاضية زيادة األسر املكونة من شخص واحد ووالٍد واحد، اليت ارتفعت على التوايل،              ٢٠ل ا

 ٢٧,٦ يف املائة و   ١٣,٨ إىل   ١٩٩٠ يف املائة من اإلمجايل يف عام        ٢٢,٢ يف املائة و   ١٠,٥من  
ومثة تغيري آخر يظهر يف الشكل له عالقة مع الشخص املسؤول عن            . ٢٠٠٩يف املائة يف عام     

   ويف . ، حيث ازداد عدد النساء ربات األسر بـشكل مطّـرد          "رب األسرة  "ىاملرتل، ويسم 
__________ 

 the Public Service Management Improvement Programme regarding Gender of 2009 Stageعن تقرير )٥٤(

IV-FONADIS. 
 ."٢٠٠٩ لعام) CASEN (واالقتصادية االجتماعية الوطنية االستقصائية الدراسة "بعد فيما عليها يطلق )٥٥(

1990                                     2006                        2009 



CEDAW/C/CHL/5-6 

GE.11-41710 20 

لذلك ) CASEN(، ووفقاً للدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية        ٢٠٠٦عام  
  املائة من األسر؛ وأظهرت الدراسـة االستقـصائية    يف٢٩,٧العام، ترأست النساء ما نسبته      

        أن نسبة ربات األسر هذه، سواًء من  الفقراء أو غري ذلـك، قـد ارتفعـت                  ٢٠٠٩لعام  
  .  نقطة مئوية٣,٤ يف املائة، بزيادة قدرها ٣٣,١إىل 
ة من األسر الفقـري   )  يف املائة  ٥١,٢(يف املناطق احلضرية، تترأس النساء نسبة أكرب          -٥١

ة يترأس الرجال نسبة أكرب من األسر، كما هـو مـبني يف             ـق الريفي ـجداً، بينما يف املناط   
  .الشكل أدناه

  ٢الشكل 
  أرباب األسر، حبسب اجلنس، ومستوى الفقر، واملنطقة

  
  .، وزارة التخطيط٢٠٠٩ الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية لعام :املصدر

لبيانات املتحصل عليها من الدراسات االستقصائية الوطنية االجتماعية        تظهر مقارنة ا    -٥٢
 اجتاهاً تصاعدياً يف متوسط عمر كـلٍ مـن الـذكور            ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦واالقتصادية لعامي   

 سنة، يف عمـر     ٥٧ إىل   ٥٩واإلناث أرباب األسر يف املناطق احلضرية، واخنفاضاً طفيفاً، من          
ة عامة، فإن أعمار ربات األسر تزيـد، يف املتوسـط،        وبصف. ربات األسر يف املناطق الريفية    

  ). أدناه٣انظر الشكل (مبقدار ثالثة أعوام عن نظرائهن من الرجال 
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  ٣الشكل 
  )بالسنوات (٢٠٠٩-٢٠٠٦متوسط أعمار أرباب األسر، حبسب اجلنس واملنطقة، يف الفترة 

  
  .، وزارة التخطيط٢٠٠٩لعام  الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية :املصدر

 أدناه، كانت الزيادة يف نسبة ربات األسـر كـبرية           ٤على النحو املبني يف الشكل        -٥٣
بشكل خاص يف األسر ذات الوالدين، يف حني ظلت نسبة ربات البيـوت يف األسـر ذات                 

  .٢٠٠٦ الشخص الواحد واألسر ذات الوالد الواحد، مستقرة نسبياً منذ عام
  ٤الشكل 
  )بنسب مئوية (٢٠٠٩، ٢٠٠٦، ١٩٩٠ات يف األسر اليت ترأسها اإلناث، ألعوام التغري

  
  .، وزارة التخطيط٢٠٠٩ الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية لعام :املصدر

1990                            2006                       2009 
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  التقدم    
وقـد مت   . جرى تشجيع املسؤولية املشتركة عن العمل يف املرتل ورعايـة األسـرة             -٥٤

  : لرجل يف رعاية وتنشئة األطفال من خالل نظم جديدة تتعلق مبسائل مثلاالعتراف بدور ا
  مرافقة األم أثناء الوالدة؛  )أ(  
  السماح للعمال بأخذ أجازة لرعاية أطفاهلم عند مرضهم؛  )ب(  
  ؛)٥٦()٠٤٧-٢٠القانون رقم (زيادة إجازة األبوة بعد الوالدة إىل مخسة أيام   )ج(  
  . انات وإجازة لألب عند وفاة والدة الطفلمحاية الوظيفة، ومنح إع  )د(  

  :مثة جوانب تقدم أخرى تتضمن ما يلي  -٥٥
الذي مينح احلق جلميع النساء العـامالت يف         ١٦٦-٢٠إقرار القانون رقم      )أ(  

  ؛)٥٧( سنة أثناء يوم العمل٢إرضاع أطفاهلن حىت سن 
ـ    ٣٣٩-٢٠توسيع نطاق تطبيق قانون رعاية الطفل رقم          )ب(   اء  ليـشمل اآلب

 سنة، والذي خيول لآلباء، مثل النـساء العـامالت بـأجر،    ٢احلاضنني ألطفاهلم حتت سن    
  .)٥٨(احلصول على رعاية طفل مدفوعة أو مقدمة باجملان من أرباب أعماهلم

 وهتـدف هـذه     .١٩٩١استحداث استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف عـام           -٥٦
 مجيع النظم واهلياكـل والـسياسات والـربامج         االستراتيجية إىل تعميم املنظور اجلنساين يف     

واإلجراءات املتعلقة باملوظفني واملشاريع، وكذلك يف اإلطار التنظيمي والثقافـة املؤسـسية            
 .)٥٩(للدولة، من خالل تطبيق معايري املساواة بني اجلنسني يف مجيع عمليات صنع السياسات            

ات واملؤسسات ووحدات العمل يف     وقد مشل هذا اعتماد أسلوب منهجي للتفاعل بني القطاع        
الدولة واستخدام االستراتيجيات اليت تأخذ يف االعتبار مجيع العوامل املنخرطـة يف اجليـل،              

   .وتأثري استمرار عدم املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات، مبا فيها غري التقليدية
خـالل احلمـالت    وقد مت نشر معلومات عن املسائل اجلنسانية ذات األولوية من             -٥٧

 بتنظيم األنشطة اإلعالمية الرامية     SERNAM وقامت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة       .اإلعالمية
إىل زيادة تسليط الضوء على املسائل اجلنسانية ذات األلوية، ونشر حقوق املرأة وتعزيز صور              

__________ 

 .٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ٢ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر )٥٦(
 .٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٣١ بتاريخ السابق، املرجع )٥٧(
 .٢٠٣ دةاملا العمل، قانون )٥٨(
 SERNAM(، 2009 .Orientaciones Politico Tecnicas del (املرأة لشؤون الوطنية اإلدارة: املصدر )٥٩(

Departamento de Coordinacion Intersectorial del SERNAM, par alas Direciones regionales 
 لشؤون الوطنية لإلدارة التابعة تالقطاعا بني املشتركة التنسيق إلدارة الفنية السياساتية اإلرشادية املبادئ(

 .٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٤ يف اإللكتروين بالربيد أرسلت ،)اإلقليمية للمديريات املرأة
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 الرجال والنساء إجيابية ومتنوعة للمرأة يف وسائل اإلعالم هبدف تعزيز ثقافة تكافؤ الفرص بني      
  .وإبالغ املواطنني عن الربامج واملبادرات املختلفة املتاحة هلم

عندما "و" ال مزيد من العنف ضد املرأة     : " حتت شعاري  ٢٠٠٧عقدت محلتان يف عام       -٥٨
 تـشرين  ٣٠ ويف ."ال تقف موقف املتفرج: تصادف عنفاً ضد املرأة، ال تكن مثل معظم الناس       

      : قت محلة جديدة للقضاء على العنف ضد املـرأة حتـت شـعار            ، أطلِ ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
نـوفمرب مـن    / تشرين الثاين  ٢٥ وحىت   ٢٠١٠ ومنذ بداية عام     ."ال إيذاء بني الرجال والنساء    "

ذلك العام، جرى شن محلة جديدة للقضاء على العنف ضد املرأة، تستهدف هذه املرة مرتكيب               
أن الرجل الذي يضرب    : لرئيسية لقوة تلك احلملة هي     وكانت الفكرة ا   .هذا العنف من الرجال   

 ٧٥ومل تستحوذ هذه احلملة على معدل موافقة نـسبته  . )٦٠("املرأة ليس رجالً مكتمل الرجولة 
يف املائة فيما بني السكان فحسب، وإمنا أجنزت كذلك هدفها املتمثل يف جعل مـن املمكـن                 

 اتضح من الزيادة الالحقة الـيت بلغـت         إجراء مناقشة صرحية لويالت العنف ضد املرأة، كما       
  .)٦١( يف املائة يف عدد الشكاوى اليت سجلت فيما يتعلق هبذا العنف٤٠نسبتها 
، ٢٠١٠ يف املائة يف الربع األخري من عـام          ٤٦,٢بلغت نسبة النساء يف سوق العمل         -٥٩

ستوى التعليم،   وختتلف هذه النسبة كثرياً وفقاً مل      .٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٢,٣بعد أن كانت    
 ويعمـل يف    .مع ارتفاع مستويات املشاركة اليت جيري تسجيلها فيما بني أعلى النساء تعليمـاً            

 ٥٢,٧ يف املائة من النساء احلاصالت على درجات جامعية، وما نسبته            ٧٦,٦سوق العمل حنو    
إن معدالت   وعلى النقيض من ذلك، ف     .يف املائة من الاليت أمتمن تعليمهن يف املدارس الثانوية        

 يف املائة بالنسبة للنساء الـاليت       ٣٣,٥ يف املائة و   ١٦,٧املشاركة يف سوق العمل تبلغ فقط       
  .ليس لديهن أي تعليم رمسي أو الاليت هلن فقط تعليم ابتدائي، على التوايل

  األشخاصب واالجتار البغاء: ٦ املادة  - جيم  

   للجنة١٦ و١٥التوصيتان     
اختاذ عدد من   بتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية،       قامت حكومة  شيلي، بال      -٦٠

اإلجراءات املصممة لوضع مسألة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات، على جداول           
   .أعمال احلكومة

قامت قوة شرطة التحقيق بتجميع إحصاءات عن عدد الشكاوى وطلبات التحقيق             -٦١
  .)٦٢(٥رائم ذات الصلة، على النحو املبني أدناه يف الشكل املتعلقة باالجتار باألشخاص واجل

__________ 

 .http://24horas.cl/videos.aspx?id=94850 :انظر )٦٠(
)٦١( http://www.sernam.cl/portal/index.php/bpl?start=45. 
 . الدفاع وزارة من مقدمة بيانات )٦٢(
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  ٥الشكل 
  عدد الشكاوى والدعاوى

  طلبات التحقيق/الشكاوى  السنة
الترويج للبغاء  

  أو تسهيله
ــار  االجتــ

  األشخاصب
احلصول على خدمات   

  إمجايل  جنسية من القصر
 ٨  ال يوجد سجل ١ ٧  شكاوى  ٢٠٠٦

 ٩٣  ال يوجد سجل ٥ ٨٨  طلبات حتقيق  

 ٧  - ١  ٦  شكاوى ٢٠٠٧

 ٧٤ ٤ ١٢  ٥٨  طلبات حتقيق  

 ١٠ - ١ ٩  شكاوى ٢٠٠٨

 ٩٦ ٣ ٢٤ ٦٩  طلبات حتقيق  

  ٢٢ ١ ٧ ١٤  شكاوى ٢٠٠٩
  ٩٤ ١٢ ١٣ ٦٩  طلب حتقيق  

 ٩  -  ٩  شكاوى ٢٠١٠

 ٥٧ ٣ ٣ ٥١  طلبات حتقيق 

  . قوة شرطة التحقيق:املصدر

ركة شيلي يف خطة العمل الرامية      أحد جماالت النشاط األساسية يف هذا الصدد، مشا         -٦٢
 ،)MERCOSUR(إىل مكافحة االجتار يف األشخاص للسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب   

واليت صدَّقت عليها الدول األطراف والدول األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخـروط             
لدان املخروط اجلنويب   يف االجتماع التاسع عشر لوزراء داخلية السوق املشتركة لب         )٦٣(اجلنويب

   ٫والدول األعضاء املشاركة
األشخاص باعتباره جرمية جنائية وحتديد العقوبات املقابلة مل يكتمل    بتصنيف االجتار     -٦٣

بعد، حيث ال يوجد لدى شيلي قانون حمدد بشأن االجتار بالبشر، يتمشى مع القواعد الدولية               
األطفال والبالغني باعتباره جرميـة     بجتار   ومع ذلك، فثمة مشروع بقانون يصنف اال       .الراهنة

جنائية وينشئ قواعد ملكافحته وزيادة فعالية مالحقته، مطروح حالياً لقراءته الثانية يف جملس             
وهذا ؛  )٦٥(كما أنشئ الفريق املشترك بني القطاعات املعين باالجتار باألشخاص        . )٦٤(الشيوخ

سؤول عن تنسيق اإلجـراءات واخلطـط       الفريق االستشاري الدائم املشترك بني الوزارات م      
والربامج ملختلف املؤسسات املشاركة يف منع وقمع ومعاقبة جرمية االجتـار باألشـخاص،             

__________ 

)٦٣( MERCOSUR/CMC/P.DEC./06. Chile is an associate member State of MERCOSUR.. 
 .٣٧٧٨-١٨ رقم النشرة )٦٤(
 املعين القطاعات بني املشترك الفريق ويتألف. ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣١ بتاريخ ٢٨٢١ رقم االستثنائي املرسوم )٦٥(

 العدل، ووزارة اخلارجية، ووزارة الداخلية، وزارة: التالية ؤسساتللم ممثلني من األشخاص يف باالجتار
 واإلدارة ،)SERNAM (املرأة لشؤون الوطنية واإلدارة لالستخبارات، الوطنية والوكالة العمل، ووزارة
 .العام املدعي ومكتب الدرك، وقوات التحقيق، شرطة وقوة للقصر، الوطنية
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 وهذا الفريق مكتمل متاماً اآلن ويدير وينفذ األنشطة يف جمـاالت            .وخباصة النساء واألطفال  
  .)٦٦(التوعية ومحاية الضحايا والتدريب

  والسياسية املدنية وقاحلق: ٩ إىل ٧ املواد  - دال  
، وللمرة األوىل على اإلطالق يف شيلي، جـرى         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٥يف    -٦٤

 يف املائة من    ٥٣,٥ لرئاسة اجلمهورية، بنسبة     - هي ميشيل باشيليت جرييا      -انتخاب امرأة   
 ١٠ رجـال و ١٠ وللمرة األوىل أيضاً، كان لدى البلد جملس وزراء مكون مـن   .األصوات

  .، مما يساعد على تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسةنساء
ويف االنتخابات الرئاسية وانتخابـات الكـونغرس، الـيت عقـدت يف كـانون                -٦٥

، فاق عدد األصوات الصحيحة للنساء عدد األصـوات الـصحيحة           ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 يف املائة ٥,٢س الشيوخ من   كما ارتفع متثيل املرأة يف جمل      . صوت ٥٠٠ ٠٠٠للرجال مبقدار   

 ٣٨ مقاعد يف جملس الشيوخ مـن أصـل          ٥ يف املائة، حيث تشغل النساء حالياً        ١٣,١إىل  
        حيـث يوجـد    : )٦٧( يف املائة من املقاعـد     ١٤,٢ ويف جملس النواب، تشغل النساء       .مقعداً
  .بولفيدا امرأة من النواب، كما تشغل رئاسة اجمللس امرأة هي أليخاندرا سي١٧حالياً 
 ُنظِّمت ستة انتخابات للكونغرس، ويف حني ازدادت مـشاركة          ١٩٩٠منذ عام   و  -٦٦

 يف املائـة، حيـث   ٤٠املرأة، إال أهنا مازالت بعيدة عن حتقيق اهلدف املتفق عليه دولياً البالغ       
   . أدناه٦نظر الشكل ا . يف املائة فقط من أعضاء الكونغرس١٣,٩تشكل النساء 

  ٦الشكل 
   الكونغرسالنساء يف

  )نسبة مئوية(النساء النائبات   )نسبة مئوية(النساء أعضاء جملس الشيوخ   الفترة 
٥,٨ ٧,٩ ١٩٩٤-١٩٩٠ 

٧,٥ ٧,٩ ١٩٩٨-١٩٩٤ 

١١,٧ ٥,٣ ٢٠٠٢-١٩٩٨ 

١٢,٥ ٥,٣ ٢٠٠٦-٢٠٠٢ 

١٥ ٥,٣ ٢٠١٠-٢٠٠٦ 

١٤,٢ ١٣,١ ٢٠١٤-٢٠١٠ 

  .الدائرة االنتخابية :املصدر

__________ 

 .٢٠١٠ مارس/آذار. الداخلية ووزارة ،الوزارة وكيل مكتب الرمسية، املذكرة )٦٦(
 .www.servel.cl .شيليالدائرة االنتخابية ل: املصدر )٦٧(
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لنساء تشغلن مناصب العمد يف البلديات يف مجيـع أرجـاء            من ا  ٤٢وهناك حالياً     -٦٧
يف املائة من وظائف مستشاري البلديات؛       ٢٣,٢، شغلت النساء حنو     ٢٠٠٨ ويف عام    .البالد

 يف ٤٠، ويؤمل أن يصل إىل نـسبة    ١٩٩٠ يف املائة منذ عام      ١٠وقد ازداد هذا الرقم بنسبة      
 يف  ١٢,٥غلن مناصب الُعمد ما نـسبته        وتشكل النساء الاليت يش    .٢٠١٥املائة حبلول عام    

   . أدناه٧ انظر الشكل .املائة من مجيع مناصب الُعمد
  ٧الشكل 

  ، حبسب اجلنس٢٠٠٨ – ٢٠٠٤عدد املستشارين، يف الفترة 

  إمجايل  نساء  رجال  ةقاملنط
 ٢٦ ٥ ٢١  )Arica y Parinacota(أريكا 

 ٤٢ ٨ ٣٤  )Tarapacá(تاراباكا 
 ٥٧ ١٤ ٤٣ )Antofagasta(أنتوفاغستا 

 ٥٤ ١١ ٤٣ )Atacama(أتاكاما 
 ٩٣ ٢٦ ٦٧ )Coquimbo(كوكيمبو 
 ٢٣٦ ٤٦ ١٩٠  )Valparaíso(فالبارايسو 
 ٢٠٠ ٣٨ ١٦٢  )O'Higgins(أو هيغيرت 

 ١٧٩ ٣٢ ١٤٧ )Maule(مويل 
 ٣٣٠ ٥٧ ٢٧٣ )Biobío(بيوبيو 

 ٧٤ ١٠ ٦٤ )Los Ríos (لوس ريوس
 ١٩٣ ٣٦ ١٥٧ )La Araucania(ال اراوكانيا 

 ١٨٣ ٣٠ ١٥٣ )Los Lagos(لوس الغوس 
 ٦٠ ١٤ ٤٦  )Aysén(أيسني 

 ٦٢ ٢٣ ٣٩ )Magallanes(ماغاالنيس 
 ٣٤٦ ١٠٨ ٢٣٨ )Metropolitana(متروبوليتانا 

 ٢ ١٣٥ ٤٥٨ ١ ٦٧٧  اجملموع يف البلد

  . رابطة شيلي للبلديات:املصدر

   .)٦٨(تب احملامي العام، ترأست حمامية، هي بوال فيال رينال، مك٢٠٠٨منذ عام   -٦٨

__________ 

 Desarrillo Humano en Chile, Genero: Desafios laلالطالع على مزيد من املعلومات، انظر،  )٦٨(

Igualdad,2010 ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ )حتديات املساواة: ، اجلنس٢٠١٠التنمية البشرية يف شيلي ،
pp.342 ff. 
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   للجنة١٤ و١٣التوصيتان     
، ٢٠١٤-٢٠١٠من بني املهام احملددة يف برنامج اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة للفترة      -٦٩

 وحتقيقاً هلذه الغاية، فإن اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة         .تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     
SERNAMتقوم مبا يلي :  
   مشاركة املرأة يف السياسة؛تشجع  )أ(  
تعزز التنسيق بني الكيانات العامة واخلاصة هبدف زيادة مشاركة املـرأة يف              )ب(  

مبادرات التدريب السياساتية من أجل مساعدة احلكومة على زيـادة مـشاركة املـرأة يف               
   .السياسات والقيادة السياسية

، رتبـت وزارة اخلارجيـة      من أجل زيادة مشاركة املرأة يف السلك الدبلوماسـي         -٧٠
القيام بزيارات للتوعية إىل اجلامعات يف البلد حيث         )٦٩(ألكادميية أندريس بيلّو للدبلوماسيني   

جيري خالهلا موظفو السلك الدبلوماسي حمادثات مع الطالب بشأن مقومات جذب اخلدمة            
وكـان أبـرز     . بيد أن عدد النساء الاليت يدخلن األكادميية متنوع        .يف السلك الدبلوماسي  

، عندما قبل مخسة    ٢٠٠٩، عندما قُبل ست نساء وأربعة رجال، وعام         ٢٠٠٦التواريخ عام   
 كما أجريت أنشطة توعية عن القانون الدويل وحقوق اإلنسان للمرأة،           .رجال ومخس نساء  

وأضيفت مواد جديدة ملناهج األكادميية، تتضمن دورات عن نظام جنساين شامل حلقـوق             
   .يكل اجلديد لألمم املتحدة، وهنج يراعي املنظور اجلنسايناإلنسان، وعن اهل

      وفيما يتعلق بأعضاء السلك الدبلوماسي، ارتفع عدد السفريات ارتفاعـاً طفيفـاً،             -٧١
       ومـع  .٢٠١٠ رجـالً يف عـام      ٨٥ نساء و  ٧ إىل   ٢٠٠٦ رجالً يف عام     ٨٥ نساء و  ٤من  

 املدنية يف السلك الدبلوماسي، فإن املـرأة   رجالً، يف وظائف اخلدمة    ٣٨٨ امرأة و  ٦٢وجود  
   . يف املائة من إمجايل املوظفني١٣,٩تشكل حالياً ما نسبته 

  : وتشارك النساء التاليات يف عمل املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان  -٧٢
اخلبري املستقل املعـين مبـسألة حقـوق        (ماريا مغدالينا سيبولفيدا كارمونا       )أ(  

، وجددت  ١٩٩٨/٢٥دقع؛ وهي والية أنشأها قرار جلنة حقوق اإلنسان         اإلنسان والفقر امل  
  ؛)٨/١١بقرار جملس حقوق اإلنسان 

عضو جلنة حقوق الطفل، منتخبة بواسـطة الـدول         (مارتا موراس برييز      )ب(  
  ؛)٢٠١٣ – ٢٠٠٩األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل للفترة 

 ٢٠٠٤مريكية حلقوق اإلنسان، عضو حمكمة البلدان األ  (سيسيليا ميدينا كويروغا      )ج(  
  ؛)٢٠٠٩ و٢٠٠٨؛ والرئيس يف عامي ٢٠٠٧؛ نائب الرئيس يف عام ٢٠٠٩إىل 

__________ 

 .http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20080923/pags/20080923120458.php :انظر املعلومات من ملزيد )٦٩(



CEDAW/C/CHL/5-6 

GE.11-41710 28 

عضو جلنة حقوق املعوقني؛ وتنتهي مدهتا      (ماريا سوليداد سيسترناس رييس       )د(  
  ؛ )٢٠١٢يف عام 

مستشار أقدم ملكتب أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر          (سيسليا ماكينا     )ه(  
   .)٢٠١٠ومكتب املدير العام، منظمة العمل الدولية؛ ُعيِّنت يف عام الكارييب، 

  التعليم: ١٠ املادة  - هاء  
 عاماً فما فـوق قـد       ١٧النساء الاليت تبلغ أعمارهن      ، كانت ٢٠٠٩كما يف عام      -٧٣

 ويالحظ  .٢٠٠٦سنة مقارنة بعام     ٠,٣ بزيادة   - سنة يف املتوسط     ١٠,٣أمضني يف التعليم    
 وعلى ذلك، ففي حني     .ين التعليم أعلى بالنسبة لألجيال الشابة من النساء       أن متوسط عدد س   

 سنة، فإن   ١٢,٥ عاماً درسن ملدة متوسطها      ٢٩ و ١٨أن النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني       
        سـنة، أمـضني يف      ٥٩ و ٤٥ سـنة، وبـني      ٤٤ و ٣٠النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني      

  .)٧٠(ى التوايل سنة، عل٩,٩سنة و ١١,٣املتوسط 
عندما جيري توزيع سين التعليم حبسب اجلنس ومستوى الفقر، ميكن مالحظـة أن               -٧٤

 سنوات من التعلـيم، يف      ٩كالَّ من الرجال والنساء، الفقراء أو املعوزين ميضون يف املتوسط           
 وميضي الرجال غري الفقـراء يف سـين         . سنة بالنسبة لغري الفقراء    ١١حني أن هذا الرقم هو      

 متوسط عدد سين التعليم     ٩ ويبني الشكل    ٫عليم عاماً واحداً، يف املتوسط، أكثر من النساء       الت
   .٢٠٠٩ مسجلة لعام)  يف املائة٠,٣(، مع وجود زيادة طفيفة ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٦لعام 

  ٨الشكل 
  ٢٠٠٩متوسط سين الدراسة، حبسب اجلنس، عام 

  إمجايل السنني  غري فقراء  فقراء غري معوزين  معوزين  
 ١١ ١١ ٩ ٩ رجال

 ١٠ ١٠ ٩ ٩ نساء

، وزارة التخطـيط    )CASEN (٢٠٠٩ الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية لعام       :املصدر
  .والتعاون

__________ 

: انظر. ٢٠٠٩  لعامCASENالدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية  )٧٠(
http://www.mideplan.cl/casen2009/mujeres.php. 
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  ٩الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦متوسط سنوات التعلم حبسب اجلنس وحالة الفقر، 

  
  .، وزارة التخطيط والتعاون٢٠٠٩ لعام CASENادية الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتص  :املصدر

، إذ بلغـت نـسبة      ٢٠٠٩حدث اخنفاض تدرجيي يف معدل األمية يف شيلي؛ يف عـام              -٧٥
 ٣,٥ سنة فما فوق وال يعرفون كيفية القراءة أو الكتابـة  ١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني     

، يوجد فارق واضح بني املناطق ١٠شكل  بيد أنه، على النحو املمكن مالحظته يف ال.يف املائة
  . يف املائة٩,٣احلضرية والريفية، مع ارتفاع معدل األمية يف املناطق الريفية ليصل إىل 

  ١٠الشكل 
  ، سـنة ومـا فـوق      ١٥األمية بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بـني          معدل

٢٠٠٩-٢٠٠٦  
 

  .، وزارة التخطيط والتعاون٢٠٠٩ لعام CASENواالقتصادية الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية   :املصدر

2006

2009
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فإن من أبرز األمثلة على التقدم احملـرز يف   ،  )٧١(وفيما يتعلق بالتعليم ما قبل املدرسي       -٧٦
توفري فرص متساوية للفتيان والفتيات يف شيلي هو الزيادة اهلائلة يف إمكانية الوصول إىل دور               

 دار حضانة ٧٨١، كان هناك ٢٠٠٦مارس /ويف آذار )٧٢(ةاحلضانة وغريها من مرافق احلضان
ويـدار الثلـث    ) JUNJI(عامة يف شيلي، يدار ثلثاها بواسطة اجمللس الوطين لرياض األطفال           

وبذلك العدد من املرافق، كان . )٧٣()The Integra Foundation(الباقي بواسطة مؤسسة إنتيغرا 
 سنة املنتمني لألسر ٢ة فقط من األطفال حتت سن  يف املائ  ٦من املمكن تقدمي رعاية ملا نسبته       

 ومنذ ذلك احلني، وبفضل اجلهود املشتركة للمجلـس الـوطين           .الضعيفة املنخفضة الدخل  
       ومؤسسة إنتيغرا، تضاعف عدد املرافق مخسة أضـعاف؛ وكـان          ) JUNJI(لرياض األطفال   

ي لتلبية احتياجات األسر    ، وهو ما كان يكف    ٢٠٠٩ دار حضانة، يف هناية عام       ٤ ٢٨١هناك  
املنخفضة الدخل بتوفري تعليم جيد ومحاية ودعم لألطفال الذين تعمل أمهاهتم أو تـدرس أو               

 وقد ازداد عدد دور حضانة اجمللس الوطين لرياض األطفال وحـده سـتة              .تبحث عن عمل  
عن ، كان اجمللس الوطين لرياض األطفال مسؤوالً مسؤولية مباشرة      ٢٠٠٥ ويف عام    .أضعاف

 ٣ ٥٠٠، ما جمموعـة     ٢٠٠٩ دار حضانة، يف حني كان يدير، حبلول هناية عام           ٥٣٩إدارة  
  .دار حضانة

خالل هذه الفترة، كرست شيلي اهتماماً خاصاً للنظر يف االختالفات بـني اجلنـسني                -٧٧
ع واالختالفات الثقافية، واالحتياجات التعليمية اخلاصة هبدف تعميم هنج قائم على احلقوق يف مجي            

، اتفـاق مـع مؤسـسة       )JUNJI( ولدى اجمللس الوطين لرياض األطفال       .أحناء هيكلها املؤسسي  
 سنوات مـن العمـر الـذين        ٤للعمل معاً لتعزيز الرفاه والتكامل لألطفال دون سن          )٧٤(تليفون

 ويف  .حيضرون إىل مركز إعادة التأهيل هذا وُيعتَنى هبم يف رياض األطفال ودور احلضانة اليت تتبعه              
  . من األطفال الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة٢ ١٥٧لوقت الراهن، جيري خدمة ا

__________ 

 لرياض الوطين للمجلس العام التقرير( Cuenta Publica JUNJI Gestion 2006-2009 يف واردة املعلومات )٧١(
 .www.junju.cl: انظر"). JUNJI "األطفال

 .الطفولة رعاية مرافق )٧٢(
 بشرية كموارد وتعمل الربح، إىل تسعى ال خاصة منظمة هي ،)The Integra Foundation (انتيغرا مؤسسة )٧٣(

          أرجاء مجيع يف منشأة ٩٩٢ اآلن، حىت ولديها. الصغار األطفال لصاحل أساسية هياكل وشبكة وطنية
 حضانة، دور مع أطفال روضة ٥١٠و خاصة، حضانة دور عن عبارة املنشآت هذه من ١٠١ د؛البال
 ٧٢ ٥٣٣ ل كاملة يومية رعاية خدمات املؤسسات هذه وتوفر. حضانة دار بدون أطفال روضة ٣٥١و

 . تعمل أو أمهاهتم تدرس الذين لألطفال ممتدة ساعات وتقدم طفالً،
 اليت واملوارد األصول توزيع توجيه هبدف ،١٩٨٦ يناير/الثاين نونكا ٢٢ يف اخلاصة املؤسسة هذه أنشئت )٧٤(

 املعوقني األطفال ملساعدة اجملتمع احتياجات بتلبية األولوية، سبيل على تقوم لكي تنتجها أو عليها حتصل
 للمعوقني الدعم وتقدم الربح إىل تسعى ال اليت األخرى اخلاصة أو العامة املؤسسات متويل يف واملسامهة

 . ما شكلب
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تتمثل النقاط األساسية اليت حتتاج إىل تسليط الضوء يف جمـال التعلـيم االبتـدائي                 -٧٨
  : والثانوي فيما يلي

جيري بذل جهود لضمان أن ال تستخدم مجيع الكتـب الدراسـية الـيت                )أ(  
ليم صوراً أو مضامني متحيزة ضد املرأة من شأهنا أن تعزز التمييز القـائم              تشتريها وزارة التع  
  على أساس اجلنس؛

 تعميَم املنظـور اجلنـساين يف       ٢٠٠٩أدخل إصالُح املناهج الدراسية لعام        )ب(  
اللغة؛ التاريخ واجلغرافيا والعلوم االجتماعية؛ والرياضيات؛ والعلوم؛ واللغـة         (مخسة جماالت   

  ؛ )اإلنكليزية
يتضمن نظام تقييم املدرسني معيار املساواة بني اجلنسني، ومن مث، ميكـن              )ج(  

  كشف التمييز الذي حيصل يف الفصول الدراسية على أساس نوع اجلنس؛
التدريب الذي يقدَّم ألساتذة اجلامعات يف مجيع أحنـاء البلـد، يتـضمن               )د(  

  ؛التدريب على مراعاة املنظور اجلنساين
تدريب الدراسات العليا للمعلمني يف اجلامعات الـيت تتلقـى          مجيع برامج     )ه(  

 the Centre for Advanced (متويالً من مركز التدريبات والبحوث التجريبية والتربوية املتقدمة

Training, Experimentation and Pedagogical Research "CPEIP" (جيب أن تتضمن مكونات 
  .ظور اجلنساينيتبع فيها هنج قائم على مراعاة املن

من أجل تشجيع الطالب على البقاء يف املدارس، مت إنشاء شبكة حلمايـة التالميـذ      -٧٩
  .)٧٥(الذي أصبحوا أمهات أو آباء أو حوامل

           من بني أهم التطورات زيادة أعداد النساء اللوايت يدخلن التعلـيم العـايل، وهـو                 -٨٠
، كان عدد الرجال أكرب يف      ٢٠٠٨ وحىت عام    .املرأةما يشكل عامالً هاماً يف تعزيز استقالل        

، وللمرة األوىل، جتاوز عدد الطالبـات       ٢٠٠٩ إالّ أنه يف عام      .التعليم العايل من عدد النساء    
مبن فيهم الطالب   ( طالبة، مع األخذ يف احلسبان مجيع الطالب         ١٢ ٤٧٩عدد الرجال مبقدار    

  .)٧٦()اجلامعيون واخلرجيون وطالب الدراسات العليا
، موزعة حـسب    ٢٠٠٩-٢٠٠٠فحص اجتاهات التحاق طالبات اجلامعات للفترة         -٨١

)  يف املائة١٩,٦(اجملاالت املواضيعية، يشري إىل أن الزيادات الكربى كانت يف جماالت الصحة 

__________ 

)٧٥( Balance de Gestion Integral )اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة ٢٠٠٩، )استعراض إدارة شامل ،SERNAM. 
 the Historical Compendium of the Higher Educationميكن احلصول على البيانات السنوية من  )٧٦(

Information Service (SIES) (http//www.sies.cl): (a) Trends in higher education enrolment. Period 

1990-2009, SIES, Ministry of Education, June 2010; (b) Cuenta publica 2006-2010: calidad para 

todos (public report for 2006-2010: quality for all), Ministry of Education (www.educarchile.cl). 
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)  يف املائـة   ٢,٤(، وكانت أقل الزيادات يف الدراسات الزراعيـة         ) يف املائة  ١٠,٨(والتعليم  
  .) يف املائة٤,٦(والتكنولوجيا )  يف املائة٤,٦(ة املعمارية والفنون واهلندس

ُجِعلت املنح الدراسية وقروض الطالب لتمويل الدراسات العليا متاحة بشكل أوسع             -٨٢
 كما مت حتسني اإلفصاح عـن       .بكثري، وجرى تعزيز نظام وطين لضمان جودة التعليم العايل        

للمدارس، مع تقدمي دعـم حمـدد إىل القطـاع          املعلومات، ونظام الشفافية، وبناء القدرات      
 وجرى تنسيق معدالت االلتحاق للرجال والنـساء يف اجلامعـات،           .احلكومي للتعليم العايل  

 كما  .وحتقيق التوازن بني اجلنسني يف املنح الدراسية للماجستري ودورات درجات الدكتوراه          
ملاجستري عاليـة اجلـودة     ُبذلت جهود مكثفة لتوفري املزيد من فرص احلصول على درجات ا          

 .وبرامج الدكتوراه للرجال والنساء الشيليني لدى املؤسسات يف كل من شـيلي واخلـارج             
ويتمثل هدف هذه املبادرة يف الزيادة، على املدى املتوسط، من عدد طالب الدراسات العليا              

   .الذين يعملون على حتقيق مزيد من التنمية للبالد
ربامج الدكتوراه أكثر من النساء، وإن كان معدل الزيـادة          الرجال الذين يلتحقون ب     -٨٣

 وبالنسبة لكل من    . يف املائة  ١٥,٦ قد بلغ    ٢٠٠٩-٢٠٠٠السنوي اللتحاق النساء يف الفترة      
برامج املاجستري والدكتوراه، كان معدل النمو السنوي اللتحاق النساء أكرب من الرجـال يف       

  .٢٠٠٠-١٩٩٠ال عن النساء بالنسبة للفترة ، بينما ازداد معدل الرج٢٠٠٩-٢٠٠٠الفترة 
يوفر إجازة أمومة قبـل   )٧٧(الوطين والدويل للمنح الدراسية" Becas Chile"برنامج   -٨٤

 يف املائة من املكافأة النقدية الشهرية للطالـب لكـل     ٥الوالدة وبعدها، ومبلغ إضايف يعادل      
 ما كانـت املـنح الدراسـية        طفل، وتأمني صحي وتأمني على السفر للمعالني يف حالة إذا         

  .للدراسة يف اخلارج

  العمالة: ١١ املادة  - واو  
ازدادت مشاركة املرأة يف سوق العمل يف السنوات األخرية، وخصوصاً يف األشـهر               -٨٥

 ويشري معدل املشاركة يف العمل إىل عـدد         .األخرية؛ إالّ أهنا ال تزال أقل من مشاركة الرجال        
 ووفقاً  .ُمعَرباً عنه كنسبة مئوية من السكان الذين هم يف سن العمل          األشخاص يف القوة العاملة     

 كان  ،٢٠٠٩ اليت أجريت يف عام      CASENللدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية االقتصادية      
 يف املائـة فقـط      ٤٢,٣ يف املائة للرجال، بينما بلغ       ٧٠,٨معدل املشاركة يف سوق العمل      

، اليت تغطي   )INE( بيد أن أحدث األرقام املقدمة من جانب املعهد اإلحصائي الوطين            .للنساء
 يف املائة للنساء مقارنة بنـسبة       ٤٥,٧، كانت   ٢٠١٠سبتمرب  /يوليه إىل أيلول  /الفترة من متوز  

 بل وأفضل من ذلك، تظهر أحدث نشرة للمعهد اإلحصائي الوطين،          . يف املائة للرجال   ٧٢,٦
__________ 

 أنشئ الذي والتكنولوجية، العلمية للبحوث الوطنية للجنة لدراسيةا للمنح" Becas Chile "نظام من اهلدف )٧٧(
 للموارد متقدم تدريب بتوفري معنية شاملة األمد طويلة سياسة وضع هو ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين يف

 .باخلارج البشرية
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 زيادة أخرى يف معـدل      ٢٠١٠نوفمرب  /سبتمرب إىل تشرين الثاين   / من أيلول  اليت تغطي الفترة  
 يف  ٧٢,٣ مقارنة بنـسبة     - يف املائة    ٤٦,٢ حيث بلغت    -املشاركة يف سوق العمل للنساء      

   .املائة للرجال
وتظهر أحدث أرقام البطالة املقدمة من املعهد اإلحصائي الوطين، اليت تغطي الفتـرة               -٨٦

 يف  ٨,٣، أن معدل البطالة للنـساء بلـغ         ٢٠١٠نوفمرب  /إىل تشرين الثاين  سبتمرب  /من أيلول 
 ويتم احلصول على هذا املؤشر باإلعراب عن        . يف املائة  ٦,٢املائة، بينما بلغ بالنسبة للرجال      

   .عدد العاطلني كنسبة مئوية من قوة العمل
  ١١الشكل 

  األشخاص الذين يعملون، حبسب اجلنس
  يلإمجا    نساء    رجال    الوضع
  ٪ ١٠٠ ٨٨١ ٦٣٦ ٦  ٪٣٩,٢ ٣٥٥ ٥٩٩ ٢ ٪٦٠,٨ ٥٢٦ ٠٣٧ ٤ عاملون
  ٪ ١٠٠ ٣٤٤ ٨٠٥  ٪٤٨,٤ ٤٣٩ ٣٨٩ ٪٥١,٦ ٩٠٥ ٤١٥ عاطلون

  ٪ ١٠٠ ١٨٠ ٨٢١ ٥  ٪٦٨,٩ ١١٤ ٠١٣ ٤ ٪٣١,١ ٠٦٦ ٨٠٨ ١ غري ناشطني اقتصادياً
  ٪ ١٠٠ ٤٠٥ ٢٦٣ ١٣  ٪٥٢,٨ ٩٠٨ ٠٠١ ٧ ٪٤٧,٢ ٤٩٧ ٢٦١ ٦ إمجايل  
، وزارة التخطـيط    ٢٠٠٩ لعـام    CASENدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية      ال  :املصدر

  .والتعاون
لدى تصنيف البيانات اليت قدمتها الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة االجتماعيـة               -٨٧

، حبسب العمر، ميكن أن ُيالَحظ أن أعلى نـسبة مئويـة            ٢٠٠٩ لعام   CASENواالقتصادية  
 وأما ثاين أعلى نسبة مئوية فهي       .ة سن ٤٠ إىل   ٣٠يف املرحلة العمرية    توجد  للنساء املوظفات   

 يف ٦٠ البالغ حنو - وعلى النقيض، فإن معدل العمالة للرجال . سنة٣٠ إىل ١٥للفئة العمرية 
   . أعلى بكثري حىت يف مجيع الفئات العمرية-املائة 

  ١٢الشكل 
  األشخاص العاملون، حبسب العمر واجلنس

  إمجايل    نساء    رجال    عمريةالفئة ال
١٠٠ ٧١٧ ٦٠١ ١  ٤٠,٧ ٠٥٨ ٦٥٢ ٥٩,٣ ٦٥٩ ٩٤٩ ٢٩-١٥ ٪  
١٠٠ ٠٥٧ ٣٩١ ٢  ٤١,٤ ٨٣٣ ٩٨٣  ٥٨,٩ ٢٢٤ ٤٠٧ ١ ٤٤-٣٠ ٪  
١٠٠ ١٥١ ٠٣٦ ٢  ٣٨,٤ ٣٠٠ ٧٨٢  ٦١,٦ ٨٥١ ٢٥٣ ١  ٤٩-٤٥ ٪  
٪ ١٠٠ ٩٥٦ ٦٠٧  ٢٩,٨ ١٦٤ ١٨١ ٧٠,٢ ٧٩٢ ٤٢٦   فما فوق٦٠  

٪ ١٠٠ ٨٨١ ٦٣٦ ٦  ٣٩,٢ ٣٥٥ ٥٩٩ ٢  ٦٠,٨ ٥٢٦ ٠٣٧ ٤ إمجايل    

، وزارة التخطـيط    ٢٠٠٩ لعـام    CASENالدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية        :املصدر
  .والتعاون
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مثة جانب مهم ينبغي مالحظته عند النظر إىل بيانات األشخاص غـري الناشـطني                -٨٨
املرتيل غري املدفوع األجـر، والـذي ميكـن         اقتصادياً هو التوزيع اجلنساين املنحرف للعمل       

   . أدناه١٣مالحظته يف الشكل 
  ١٣الشكل 

  األشخاص غري الناشطني اقتصادياً حبسب العمر واجلنس
 إمجايل  نساءرجال الفئة العمرية
١٠٠ ١٤٢ ٢٤٨ ٢ ٥٧,٦ ٦٩٥ ٢٩٥ ١ ٤٢,٤ ٤٤٧ ٩٥٢ ١٥-٢٩ ٪  
١٠٠ ٥٩٧ ٧٥٤  ٨٩,٣ ٤٨٥ ٦٧٣  ١٠,٧ ١١٢ ٨١ ٣٠-٤٤ ٪  
١٠٠ ٣٥٥ ٩٦٤  ٨٦,١ ٤٨٩ ٨٣٠ ١٣,٩ ٨٦٦ ١٣٣ ٤٥-٤٩ ٪  

٪ ١٠٠ ١٧٨ ٩٠٤ ١  ٦٥,١ ٤٥٣ ٢٤٠ ١  ٣٤,٩ ٧٢٥ ٦٦٣  فما فوق٦٠  
٪ ١٠٠ ٢٧٢ ٨٧١ ٥  ٦٨,٨ ١٢٢ ٠٤٠ ٤ ٣١,٢ ١٥٠ ٨٣١ ١ إمجايل    

، وزارة التخطـيط    ٢٠٠٩ لعـام    CASENالدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية واالقتصادية        :املصدر
  .والتعاون

يالحظ أن الوضع خمتلف بشكل واضح يف حالة األشخاص غري الناشطني اقتصادياً،              -٨٩
ألن نسبة مئوية كبرية من النساء ال ُتعلن عن أهنن ملتحقات بعمل مأجور أو أهنن يبحثن عن                 
عمل، وذلك ألسباب خمتلفة، منها أهنن يرعني أطفاهلن أو أطفـال اآلخـرين، أو يعتـنني                

 يف  ٦٥,١ ومن مث، فهناك ما نسبته       .ملسنني أو املعوقني أو يتولني األعمال املرتلية      باألشخاص ا 
 وأعلى نسبة مئوية لألشخاص الذي يعلنون       .املائة من النساء ال يعملن بأجر، ألسباب متنوعة       

 سنة، ومن املفترض أن هـذا       ٢٩ و ١٥عن أهنم غري ناشطني اقتصادياً تتراوح أعمارهم بني         
    سـنة   ٦٠ ويأيت يف املرتبة الثانية األشخاص الذين تبلغ أعمـارهم           .درسونيرجع إىل أهنم ي   

وما فوق، ومعظمهم يبدون أن السبب الرئيسي لعدم العمل، أو لعدم البحث عن عمل، هو               
  .أهنم من أصحاب املعاشات

  اإلصالحات القانونية لتحسني ظروف العمل وتشجيع دخول املرأة سوق العمل    
   :اط األساسية الواجب إبرازهافيما يلي النق  -٩٠

 املذكور آنفاً، والذي ميد احلق يف تـوفري مرافـق           ٣٩٩-٢٠القانون رقم     )أ(  
  ؛)٧٨( سنة من العمر٢الرعاية النهارية لآلباء الذين هم األوصياء القانونيون لألطفال دون سن 

جـور  تدابري حلماية النساء العامالت يف املنازل، تتألف من احلد األدىن لأل            )ب(  
  ؛)٧٩(املنقحة، واحلق يف احلصول على إجازة أيام العطالت الرمسية، واحلق يف إجازة األمومة

__________ 

 .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٣٩٩-٢٠ رقم القانون )٧٨(
 .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٠ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٣٣٦-٢٠ رقم قانونال )٧٩(
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 املذكور آنفاً، الذي مينح مجيع األمهات العامالت        ١٦٦-٢٠القانون رقم     )ج(  
   من العمر رضاعة ثدييه؛٢احلق يف إرضاع أطفاهلن دون سن 

   بشأن التحرش اجلنسي؛٠٠٥-٢٠القانون رقم   )د(  
  .)٨٠( بشأن فجوة األجور بني اجلنسني٣٤٨-٢٠القانون رقم   )ه(  

  برامج احلكومة    
جيري حالياً تنفيذ برنامج اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة لتحسني الـصالحية للعمـل            -٩١

وقـد  ؛ )٨١( من بلديات البالد  ٢١٦وظروف العمل للنساء العامالت ربات األسر، وذلك يف         
أو كن مسؤوالت اقتصادياً    /ن النساء اللوايت كن ربات أسر و       م ٣١ ٦٥٦أفاد هذا الربنامج    

  .٢٠٠٩عن أفراد األسرة اآلخرين يف عام 
وإىل جانب هذا الربنامج، أنشأت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة برنـامج النمـوذج               -٩٢

املتكافئ، هبدف استراتيجي مفاده املساعدة يف إحالل ثقافة جديدة للعمـل يعتـرف فيهـا               
والنساء باعتبارهم أشخاصاً هلم مبقتضى حقوقهم اخلاصة احلق يف التساوي يف الوفاء            بالرجال  

  .باملتطلبات يف العمل وداخل األسرة
يالحظ أن تنفيذ مدونة ممارسات العمل اجليدة وعدم التمييز داخل اخلدمـة املدنيـة،                -٩٣

علقة باحلـصول علـى      وتتضمن املدونة توجيهات بشأن املسائل املت      .سالفة الذكر، ميضي قدماً   
فرص العمل واألجر والترقية والتدريب وظروف العمل، وحقوق األم واألب، وتوازن عمـل             

           وجيـري تنفيـذها مـن      . األسرة، ومنع ومعاقبة التحرش اجلنسي والتحرش يف مكان العمـل         
 املرأة   إدارة، وقد حظيت بدعم دخوهلا حيز النفاذ من جانب اإلدارة الوطنية لشؤون            ١٧١قبل  

SERNAM               من خالل أنشطة مصممة لنشر املدونة، وتوفري التـدريب ذي الـصلة، ووضـع 
 ويتمثل اهلدف الرئيسي من املدونة يف ضمان املساواة احلقيقية بني           .منهجيات لرصدها ومتابعتها  

اجلنسني يف اخلدمة املدنية من خالل تنفيذ تدابري مصممة إلحداث قضاء تدرجيي على احلواجز              
 .بات اليت تعترض حتقيق املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء الذين تـوظفهم الدولـة              والعق

 مسؤول  ١ ٦٤٥، وحضر   ٢٠٠٩ إدارة عامة مبساعدة استشارية يف عام        ٦٩وجرى إمداد حنو    
         وقد تناولت هذه األنشطة أساساً منع ومعاقبـة التحـرش،          .خمتلف أنشطة املعلومات والتوعية   

لتحرش اجلنسي، يف أماكن العمل، ومشلت املساعدة التقنية يف استخالص وحتسني           مبا يف ذلك ا   
 وجيري تنفيذ املدونـة مـن خـالل         .اإلجراءات الداخلية املناظرة يف اخلدمات العامة املختلفة      

 ويالحظ أن التعاون بني رابطـات مـوظفي         .مشاركة كل موظف عمومي على أساس يومي      

__________ 

 والنساء للرجال متساوياًً أجرا القانون هذا ويقرر. ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٠ بتاريخ ٣٤٨-٢٠ رقم القانون )٨٠(
 .متساوياً عمالً يؤدون الذين

 .لبالدا يف البلديات مجيع من املائة يف ٦٢,٤ نسبته ما أخرى، بعبارة )٨١(
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د البشرية، وخمتلف العوامل، وأصحاب املصلحة اآلخرين، أساسي        اخلدمة املدنية، وإدارات املوار   
  .لنجاح تنفيذها

   للجنة١١التوصية     
 بشأن فجوة األجور بني اجلنسني يضمن احلق يف املساواة يف           ٣٤٨-٢٠القانون رقم     -٩٤

 الذي هو معلم    - ويالحظ أن مبدأ املساواة يف األجور للرجل واملرأة          ٫األجور للرجل واملرأة  
 ُمدرج يف قانون العمل الشيلي علـى        - صوب حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة         هام

  :النحو التايل
 . مكرراً يف قـانون العمـل      ٦٢يدخل هذا القانون مادة جديدة هي املادة          )أ(  

أرباب العمل جيب عليهم احترام مبدأ املـساواة يف         ) ..."(وهذه املادة تنص صراحة على أن       
الرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل؛ على أن ال تعترب الفروق املوضوعية يف             األجور بني   

  ؛"األجور اليت تعتمد على القدرة أو املؤهالت أو املالءمة أو املسؤولية أو اإلنتاجية تعسفية
 لتقـدمي  ١٥٤تنشئ املادة اجلديدة أساساً قانونياً يف إطار أحكـام املـادة              )ب(  

 ففي املقام األول، على مستوى الشركة،       .بدأ املساواة يف األجور   الشكاوى عن انتهاكات م   
 اجلديد، الذي أضيف إىل املادة      ١٣تنص على أن إجراء املطالبات الداخلية، وفقاً لنص املادة          

، جيب أن ُينص عليه يف قواعد الشركة، وجيب أن ينص، كحد أدىن، على إمكانية               )١(١٥٤
 . يومـاً ٣٠ كتابياً موثقاً بواسطة رب العمل يف غضون       املطالبة وعلى وجوب الرد عليها رداً     

) tutela laboral(وبعد ذلك، إذا مل ُتحلُّ املشكلة جيب أن ترفع دعوى محاية حقوق العمـل  
      أمام احملاكم، على النحو املنصوص عليه يف اجلزء اخلامس، القسم األول، الفـصل الثـاين،               

  ، من قانون العمل؛٦الفقرة 
 عامل جيـب أن    ٢٠٠القانون على أن الشركات اليت لديها أكثر من         ينص    )ج(  

تدرج سجالً يف لوائحها الداخلية يتضمن وصفاً ملختلف الوظـائف واملـسؤوليات داخـل         
  الشركة وخصائصها التقنية األساسية هبدف توفري معايري موضوعية ملقارنة مستويات األجور؛

 من قانون العمل يـنص      ٥١١ املادة   يستحدث القانون نصاً جديداً يف هناية       )د(  
على حافز ألرباب العمل الذين ال يضعون فوارق تعسفية يف أجور املوظفني ذوي الوظائف              

 يف املائة من أي     ١٠ ويستطيع أرباب العمل هؤالء طلب ختفيض نسبة         .واملسؤوليات املماثلة 
 قائمة على أساس    غرامات ناشئة عن تطبيق الفقرات السابقة، شريطة أن ال تكون الغرامات          

  اخلروج على املمارسات النقابية أو انتهاكات احلقوق األساسية؛ 
 إىل  ٤وأخرياً، ويف جمال التوظيف يف القطاع العام، مت إدخال فقرة جديدة              )ه(  

تنص على أنه، فيما يتعلق بالعمال      ،  )٨٢( من األنظمة اإلدارية ملوظفي اخلدمة املدنية      ١٠املادة  
__________ 

 واملدمج املنسق النص. ٢٠٠٥ مارس/آذار ١٦ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر ،٢٩ رقم التنفيذي األمر )٨٢(
 .اإلدارية األنظمة - ٨٣٥-١٨ رقم للقانون واملوحد
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التمييز الذي ميكن أن يقـوِّض مبـدأ        " أن ال يكون هناك أي نوع من         املتعاقد معهم، جيب  
  ."املعاملة املتساوية للرجال والنساء

كجزء من اجلهود اليت تبذهلا الدولة لتحسني ظروف العمل والفرص املتاحة للنـساء،               -٩٥
عمدت سياسة تكافؤ الفرص للرجال والنساء اليت تنفـذها اإلدارة العامـة لـشؤون املـرأة                

SERNAM       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦ ففي   .، إىل تعزيز املسؤولية املشتركة لألسرة منذ البداية ،
أطلقت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة محلة إعالمية لتشجيع األسر علـى مناقـشة املـسألة               
وتشجيع الرجال على حتمل املسؤولية، جنباً إىل جنب مع النساء، عن مجيع األعمال املرتليـة        

دعونا نتفق على حتمل املسؤولية املشتركة حىت ميكننا " وكان الشعار  .ة كزوجني املتعلقة باحليا 
   ."أن ننمو معاً يف بلد أفضل

أُحرِز تقدم يف االعتراف بدور الرجل يف رعاية وتربية األطفال مـن خـالل إدراج              -٩٦
 احلق  أحكام جديدة بشأن الترتيبات لآلباء لكي يكونوا حاضرين أثناء الوالدة، ومنح الرجال           

         أيـام،   ٥يف أخذ إجازة إذا كان أطفاهلم مرضى، ومتديد فترة إجازة ما بعـد الـوالدة إىل                 
 كما صدر القـانون     .وأجازة األبوة، واحلق يف احلصول على دعم وأجازة يف حالة وفاة األم           

 سنة، ٢ مبنح احلق جلميع النساء العامالت يف إرضاع أطفاهلن الذين دون سن ١٦٦-٢٠رقم 
 الذي يلزم أبـاب العمـل       ،)٨٣(ضاعة ثدييه، خالل يوم العمل، وصدر قانون رعاية الطفل        ر

  .بتوفري مرافق رعاية الطفل للمرأة اليت تعمل بأجر
كما قامت اإلدارة اجلديدة يف شيلي بإنشاء اللجنة الرئاسية املعنية باملرأة، والعمـل               -٩٧

 ومن .تشريعات املتعلقة حبماية األمومة  واألمومة، وهي املكلفة بوضع اقتراح إلصالح شامل لل       
بني األشياء اليت اقترحتها اللجنة تعديل قانون رعاية الطفل ليشمل وسائل جديدة لتمويل هذه      

   .اخلدمات ومتديد مدة وتغطية أجازة األمومة بعد الوضع
ة أسفرت اجلهود املبذولة لتعزيز االستقالل املايل والعمل الالئق عن إصالحات قانوني            -٩٨

متنوعة هتدف إىل حتسني ظروف العمل والدخل للمرأة، مبا يف ذلك التشريع املعـين باحلـد                
 وأجـازة   ،)٨٥( واحلق يف احلصول على إجازة يف أيام العطالت الرمسيـة          ،)٨٤(األدىن لألجور 

 (The National وقد أنشئت مؤخراً السوق الوطنية للعمالـة .)٨٦(األمومة للعامالت يف املنازل

(Employment Exchangeاليت سوف تساعد أيضاً على إنشاء فرص وظيفية للنساء ،.  

__________ 

 .٢٠٣ املادة العمل، قانون )٨٣(
 .٢٠٠٨ يوليه/متوز ١ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٢٧٩-٢٠ رقم قانونال )٨٤(
 .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٣٣٦-٢٠ رقم القانون )٨٥(
 .١٩٩٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٩ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٥٩١-١٩ رقم القانون )٨٦(
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   للجنة١٢التوصية     
تتضمن قاعدة بيانات الدراسة االستقصائية الوطنيـة للعمالـة، اخلاصـة باملعهـد               -٩٩

اإلحصائي الوطين، بيانات مصنفة حبسب اجلنس على الصعيد الوطين والـصعيد اإلقليمـي،             
صول إليها من خالل موقع املعهد اإلحصائي الوطين على شـبكة  وهي نسخة حمدثة ميكن الو    

  .)٨٧(اإلنترنت
يف حماولة لتحسني البيانات اإلحصائية وغريها املعنية بتوظيف النساء، اضطلع مكتب             -١٠٠

وكيل وزارة العمل والضمان االجتماعي مبشروع لوضع مؤشر للصالحية للعمل والضعف يف          
سب نوع اجلنس ويشمل متغريات مثل ما إذا كانت املرأة          العمالة، يتضمن بيانات مصنفة ح    

  .هي رب األسرة أم ال، وعدد أفراد األسرة وأعمارهم
 لوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية وإعادة اإلعمار، الذي يتطلب   ٣٠٥املرسوم رقم     -١٠١

ج وجوب أن تدرج املعلومات املتعلقة جبنس كل شخص يف مصدر البيانات املستخدمة إلنتا            
. ٢٠١٠فرباير / شباط١٧ وإنشاء السجالت اإلدارية، نشر يف اجلريدة الرمسية يف     اإلحصاءات

، جيب على الوزارات،    ٢٠١٠ديسمرب  /وينص هذا املرسوم على أنه، اعتباراً من كانون الثاين        
واخلدمات العامة، ووكاالت اخلدمة املدنية، أن حتدد جنس كل فـرد يف مجيـع املـسوح                

  .)٨٨(دمة إلنتاج اإلحصاءاتوالسجالت املستخ
يشكل صدور هذا املرسوم خطوة هامة إىل األمام، ألن حتديد جنس األفراد املعنيني               -١٠٢

يف السجالت اإلدارية يوفر معلومات أفضل وأدق الستخدامها يف التحليالت املتباينة للظواهر            
ـ     ٫االجتماعية واالقتصادية، وحتديد الفجوات بني اجلنسني      ستقبل القريـب،    كما أهنا يف امل

   .سوف توفر بيانات مفصلة عن حالة املرأة يف مجيع اجملاالت الضرورية
ال املؤقتني واملتقاعدين مـن البـاطن، تـشمل        ـاع العم ـمثة تدابري لتحسني أوض     -١٠٣

 وهذا القانون ينظم العمل من البـاطن،        .)٨٩(٢٠٠٦، الذي نشر يف عام      ١٢٣-٢٠القانون  
 من القانون عنواناً    ٣ وتضيف املادة    .ؤقتة، وعقود العمالة املؤقتة   وتشغيل وكاالت العمالة امل   

جديداً، هو سابعاً، إىل الكتاب األول لقانون العمل الذي يتناول قضايا املساواة بني اجلنسني              
وذلـك  ) أ: (فيما يتعلق بالعمل من الباطن والعمل املنجز من خالل وكاالت العمالة املؤقتة           

ىل قانون العمل، اليت تنص على أن حاجـة الـشركة املـستخدمة    ، إ Ñ-١٨٣بإضافة املادة   
للحصول على خدمات بديلة عن خدمات عاملة يف إجازة مرضية أو يف إجازة أمومة ُيشكِّل               

، الـيت   AE-١٨٣بإضافة املادة   ) ب(سبباً إلبرام عقد توظيف مؤقت عن طريق وكالة ما؛ و         
ن الباطن جيب أن يتلقني مزايـا إجـازة         تنص على أن النساء العامالت املعينات كعامالت م       

__________ 

 ..www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/estadisticas_laborales.php: انظر )٨٧(
 .www.ine.cl/transparencia2/diariooficial/decreto305.pdf: انظر )٨٨(
 .٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشريين ١٦ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،١٢٣-٢٠ رقم القانون )٨٩(
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 وجيب أن تنتهي هذه .، من قانون العمل١، الفقرة الفرعية ٢٠١األمومة املشار إليها يف املادة   
املزايا بقوة القانون لدى انتهاء خدمات العاملة املؤقتة داخل الشركة املستخدمة؛ غري أنـه إذا      

يف هذه األحكام، أن العاملة قد استوفت       ما تقرر، على أساس أحد األسباب املنصوص عليها         
صفات العاملة املباشرة لدى الشركة املستخِدمة، فينبغي متديد إجازة األمومة حبيث تغطـي             

   .كامل الفترة املقابلة، وفقاً للنظم العامة لقانون العمل

  الصحة: ١٢ املادة  - زاي  
 فقد  .ذه املسألة البالغة األمهية   اختذت احلكومة تدابري متنوعة لدعم املرأة فيما يتعلق هب          -١٠٤

 (Programme toأنشأت الربنامج الذي يرمي إىل دعم التنمية البيولوجية النفسية االجتماعيـة 

(Support Biopsychosocial Development   باعتباره املكون الصحي للنظام الفرعي الـشامل
Chile Crece Contigo "حلماية الطفل

رى تنفيذ هذا الربنـامج   وج.")شيلي تنمو معكم (")٩٠(
 .، جرى تشغيله يف كل األحياء يف مجيع أرجاء البالد         ٢٠٠٨، ومنذ عام    ٢٠٠٧أوالً يف عام    

         وتشمل أهدافه تشجيع مشاركة أعضاء األسرة من الذكور يف تربية األطفـال وضـمان أن               
  .ال تتسم املهام واألنشطة املشتركة يف تربية الطفل بالتحيز ضد املرأة

 من املنظمات   ٤١ من   )٩١(يتألف اجمللس االستشاري املعين بنوع اجلنس وصحة املرأة         -١٠٥
 وقـد   .٢٠٠٧أكتوبر  /املدنية اليت تعمل يف امليادين ذات الصلة، وقد أنشئ يف تشرين األول           

ساعد هذا اجمللس على وضع السياسات وبرامج إعادة اهليكلة، وتصميم احلمالت ومراقبـة             
  :  وقد تضمن عمله ما يلي.سياسات الصحة العامة

  ؛)٩٢(السياسة الصحية املعنية بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس  )أ(  
  ؛)٩٣(السياسة اجلنسانية لقطاع الصحة  )ب(  
  ؛)للبالغني(املبادئ التوجيهية للممارسات السريرية املعنية بالعنف العائلي   )ج(  
بعالج الرجال الذين يرتكبون املبادئ التوجيهية للممارسات السريرية املعنية       )د(  

العنف العائلي القائم على أساس نوع اجلنس، سواًء كانوا حمالني بواسطة النظام القضائي أو              
  بناًء على مشاورات ملبادرات ذاتية؛

  .إعادة هيكلة برنامج صحة املرأة  )ه(  
__________ 

)٩٠( The Chile Crece Contigo حنو على وإرشاد، ومحاية دعم لتوفري مصمم األوىل للطفولة متكامل محاية نظام 
 ٣٧٩-٢٠ رقم القانون نشر وقد ومستهدفة؛ شاملة ومكونات مزايا يتضمن وهو. وأسرهم لألطفال شامل،

 .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٢ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف
 ..www.redsalud.gov.cl/.../63371cd3ae105cb0e04001011e0175cd.ppt: انظر )٩١(
 .٢٠٠٨ مارس/آذار ،٢٧٦ رقم الصحة لوزير االستثنائي القرار )٩٢(
 .٢٠١٠ فرباير/شباط ،١٢ رقم لصحةا لوزير االستثنائي املرسوم )٩٣(
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تركز يالحظ أن السياسات الصحية املنفذة يف البالد على مدى العقد املاضي كانت               -١٠٦
 اليت استندت عمداً على افتراض أن ؛)٩٤(٢٠١٠-٢٠٠٠على حتقيق األهداف الصحية للفترة  

 علـى  ٢٠١٠-٢٠٠٦ وينص جدول األعمال اجلنساين للفترة .التمييز بني اجلنسني مل يوجد 
أن التركيز اجلنساين على الفوارق بني اجلنسني جيب أن يـدرج يف اجملموعـات املـستقبلية                

ووفقاً هلذا النهج، فإن جملس الوزراء املعين بتكافؤ الفرص، برئاسة رئيس            .لألهداف الصحية 
اجلمهورية وبالتنسيق مع مكتب الوزير واألمني العام للرئاسة من خـالل اإلدارة الوطنيـة               
لشؤون املرأة، قام بتعزيز اعتماد استراتيجية جنسانية، بوصفها املوضوع الـشامل يف مجيـع              

 ويف ذلك الصدد، يرد أدناه وصفاً للتقدم احملرز يف          ٫اءات القطاعية السياسات والربامج واإلجر  
  .)٩٥(جمال صحة املرأة

 سنة للرجـال،    ١,٨ سنة من العمر بنسبة      ٢٠ازداد متوسط العمر املتوقع عند سن         -١٠٧
 بيد أنه ما زالت هناك فوارق بني اجلنسني فيما يتعلق باالختالفات حبسب . سنة للنساء ١,٦و

 سنة من العمر    ٢٠ ففيما بني النساء، يالحظ أن الفارق يف العمر املتوقع عند            .مستوى التعليم 
 ٩هـو  )  سنة، على التـوايل ٦٧,٤ و٥٨,٤(بني أدىن النساء وأعالهن يف مستويات التعليم       

 سنة، يف ١٢ وعلى النقيض من ذلك، ففيما بني الرجال يبلغ هذا الفارق .سنوات يف املتوسط
  .)على التوايل سنة، ٦٥ و٥٢,٧(املتوسط 
 ومنذ . والدة حية١٠ ٠٠٠ يف كل ١,٩، بلغ معدل وفيات األمومة      ٢٠٠٠يف عام     -١٠٨

 ٢٠٠٤ وقد أظهر زيادة يف عامي       .ذلك احلني، تفاوت املعدل ولكنه كان مييل إىل االخنفاض        
 والدة حية، ولكنه اخنفض على مدى العـامني         ١٠ ٠٠٠ يف كل    ٢,٠، عندما بلغ    ٢٠٠٥و

، وهو ما ميثل اخنفاضاً     ٢٠٠٧ والدة حية يف عام      ١٠ ٠٠٠ يف كل    ١,٨بلغ  املاضيني، حيث   
  . يف املائة٥نسبته 
 والدة  ١ ٠٠٠ لكـل    ٨,٣ كان   ٢٠٠٧وكان معدل وفيات الرّضع احملتسب لعام         -١٠٩

و ما ميثل اخنفاضـاً     ـ، وه ١٩٩٩ يف عام    ١٠,٠غ  ـم األويل البال  ـحية، باملقارنة مع الرق   
  .يف املائة ١٧,٥نسبته 
 اخنفض معدل وفيات سرطان عنـق الـرحم         ٢٠٠٧ و ١٩٩٩يف الفترة بني عامي       -١١٠

 ويف  . امرأة ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦,٢ امرأة إىل    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٩,٢ يف املائة، من     ٤٣بنسبة  
، أدرج هذا النوع من السرطان يف قائمة الشروط الصحية اليت تـشملها خطـة             ٢٠٠٣عام  

__________ 

)٩٤( "Los Objetivos para la Decada 2000-2010" )وزارة بواسطة نشرت ،)٢٠١٠-٢٠٠٠ العقد أهداف 
 ،٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين األوىل، الطبعة البيئية، األوبئة إدارة الصحة، وشعبة نظم مكتب الصحة،

 وزارة بواسطة منشور) ٢٠١٠-٢٠٠٠ العقد أهداف ("Los Objetivos para la Decada 2000-2010"و
 .٢٠١٠ يوليه/متوز اآلثار، أهداف: األخري التقييم البيئية، األوبئة إدارة الصحة، وشعبة نظم مكتب الصحة،

 دـة للعقـداف الصحيـاأله ("Objrtivos Sanitarios para la Decada 2000-2010": درـاملص )٩٥(
 األهداف التأثريية، منشور بواسطة وزارة الصحة، الطبعة درجة حتقيق: ، التقييم اخلتامي)٢٠١٠-٢٠٠٠

 ..http//epi.minsal.cl:  انظر،٢٠١٠األوىل، مكتب نظم وشعبة الصحة، 
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ا جيعل من املمكن ضمان االختبار والتـشخيص         مب ،)٩٦(الضمانات الصرحية للرعاية الصحية   
 ونتيجة لذلك، فـإن     ٫والعالج واملتابعة للحاالت املكتشفة يف غضون فترة حمددة من الزمن         

نسبة النساء املصابات بالسرطانات الغازية اليت تتطلب العالج اإلشعاعي والعالج الكيماوي           
 ٦٨,٦ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٢٦,٧ يوماً ازدادت من     ٣٠اليت تتلقى العالج يف أقل من       

  .٢٠٠٨يف املائة يف عام 
ة بـني   ـ يف املائ  ٢٥ة  ـدي وفقاً للسن بنسب   ـات سرطان الث  ـاخنفض معدل وفي    -١١١
وهو ما ميثل اخنفاضـاً     )  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦,٦ إىل   ٧,٥من   (٢٠٠٧ و ١٩٩٩عامي  
 وقد مت إدراج هذه احلالة   .دف احملدد  يف املائة من اهل    ٣٦ يف املائة، وحتقيقاً ملا نسبته       ١٢نسبته  

  .٢٠٠٥الصحية يف خمطط الضمانات الصرحية للرعاية الصحية يف عام 
 ٠,٥٠أظهر معدل وفيات األمهات املرتبطة باإلجهاض اخنفاضاً كبرياً حيث بلـغ              -١١٢
   . يف املائة٦٦,٧، وهو ما ميثل اخنفاضاً نسبته ٢٠٠٧ والدة حية يف عام ١٠ ٠٠٠لكل 
 والدة  ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٤خنفضت الوفيات اليت تعزى إىل مضاعفات الوالدة من         ا  -١١٣

  .٢٠٠٧ يف عام ١,٨ إىل ١٩٩٩حية يف عام 
، تصدى خمطط الضمانات الصرحية للرعاية الصحية، املخصص لـه          ٢٠٠٥منذ عام     -١١٤

ج متويل قانوين، لتلبية أهم احتياجات املرأة بضمان إمكانية وصول مجيع الـسكان إىل عـال             
اليت يشملها املخطط يف غضون فترة زمنية حمددة، بغض النظر عمـا إذا       )٩٧(احلاالت الصحية 

          ٤٤ ويتضمن مرسـوم وزارة الـصحة رقـم          .كان لدى الفرد تأمني صحي عام أو خاص       
سرطان عنـق الـرحم،     :  عالج احلاالت الصحية اليت تؤثر على النساء حصرياً        ٢٠٠٧لسنة  

 ويتـضمن   ٫ئصال الوقائي للمرارة للمرضى املصابني بسرطان املرارة      وسرطان الثدي، واالست  
التخدير لتسكني آالم املخاض، والوقاية     : أيضاً احلاالت التالية املرتبطة بالصحة اإلجنابية للمرأة      

 ويتضمن أيضاً املشاكل الصحية اليت يكثر       ٫من الوالدة املبتسرة وعالج األسنان للمرأة احلامل      
 النساء، مثل االكتئاب ومشاكل العظام واملفاصل، واملشاكل اليت تـؤثر           تكرار حدوثها بني  

أساس يف املسنني، وغالبيتهم من النساء، مثل فقدان السمع، ومشاكل الرؤيـة، والتـهابات              
 كما أن الفحوصات الطبية، املـشمولة أيـضاً         ٫مفاصل الفخذ والركبة، وااللتهاب الرئوي    

صحية، تتضمن الوقاية من سرطانات اجلهاز التناسـلي        مبخطط الضمانات الصرحية للرعاية ال    
  .لدى املرأة، واكتشافها بإجراء املسحات والفحوص الشعاعية

__________ 

      /أيلول ٢ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر ،٩٩٦-١٩ رقم القانون (املباشرة الصحية الضمانات خطة )٩٦(
 خطة (سابقاً الصحية، للرعاية الصرحية ماناتللض الشاملة الوصول إمكانية خطة -) ٢٠٠٤ سبتمرب

AUGE (- ١ من اعتباراً وخاصة، عامة صحية نظم بواسطة مرضاً ٥٦ تغطية لضمان مصممة كانت 
 .٢٠١٠ عام حبلول ٨٠ إىل تدرجيياً العدد هذا ازداد وقد. ٢٠٠٦ يوليه/متوز

 http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/page/minsalcl/g_gesauge/guias.html for a catalogue:انظر )٩٧(

of illnesses covered by the Explicit Health Guarantees. 
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من بني التدابري اليت كان هلا أكرب األثر على املرأة إدراج العناية الـشاملة باألسـنان            -١١٥
ومبوجـب   .)FONASA(للنساء احلوامل، كخطة رائدة ملستخدمي الصندوق الوطين للصحة         

هذه اخلطة، ُيقدَّم العالج بواسطة جراح أسنان حسب احلاجة هبدف تثقيف النساء احلوامـل       
           بشأن صحة الفم والوقاية من مشاكل صحة الفم وتعزيـز االستـشفاء وإعـادة التأهيـل                

   .فيما يتصل بصحة الفم
فض معـدل انتـشار     فيما يتعلق ببعض عوامل املخاطرة الصحية األولية للمرأة، اخن          -١١٦

 يف املائة من النـساء      ٣٣,٤، عندما كانت نسبة     ٢٠٠١السمنة بني النساء احلوامل منذ عام       
اللوايت تلقني رعاية ما قبل الوالدة، من خالل شبكة الرعاية الصحية العامـة، يعـانني مـن                

  .٢٠٠٨ يف املائة من نفس الفئة من السكان يف عام ٢٠السمنة، مقارنة بنسبة 
 يف املائة من الـوالدات      ٩٩,٨ توفري الرعاية أثناء الوالدة من قبل املتخصصني يف          يتم  -١١٧
 يف املائـة، مـصنفة حبـسب    ٩٩,٩ يف املائة إىل    ٩٩,٠ وتتراوح هذه النسبة املئوية من       .احلية
 وقد أدرج التعليم ملا قبل الوالدة من منظور متعدد الثقافات، كجزء من النهج اجلديد،               .املنطقة

زيع أدلة عامة للحمل والوالدة، فضالً عن إصدارات وضعت خصيصاً لعائالت إميارا،       وجيري تو 
 وقد أدرجت مسكنات آالم الوضـع  .)Aymara Mapuche and Rapanui(ومابوشي، ورابانوي 

 وقد مت فتح العنـابر العامـة   .)٩٨(٢٠٠٧يف خمطط الضمانات الصرحية للرعاية الصحية يف عام        
 إىل زيادة عدد النـساء      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦مما أدى يف الفترة بني عامي       للوالدة ألعضاء األسرة،    

 يف املائة من النـساء      ٧٥,١، رافق ما تصل نسبته إىل       ٢٠٠٩ ويف عام    .املرافقات أثناء الوالدة  
  .آباُء األطفال أو أشخاص آخرون مقربون إليهن، أثناء الوالدة وبعدها

       ، مل تتلـق    ٢٠٠٦ ففـي عـام      .ةجرى إحراز تقدم يف جمال فحوص ما قبل الوالد          -١١٨
 ٧، زادت هذه النسبة إىل ٢٠٠٨ نساء هذه الفحوصات، وحبلول عام ١٠ من أصل ٣سوى 

   . نساء١٠من أصل 
 تدابري ملنع انتقال األمراض التناسلية، ولزيادة العـالج مـن        ٢٠٠٥ذت يف عام    ِخاُت  -١١٩

ختبارات فريوس نقـص املناعـة       وتضمن هذا زيادة يف توافر ا      .فريوس نقص املناعة البشري   
البشري للنساء احلوامل، وإمكانية احلصول على العالج بالعقاقري للنساء املصابات بالفريوس           
وأطفاهلن، واستخدام بدائل حليب األم، وإدراج اختبار فريوس نقص املناعة البشري أثنـاء             

يطـة بـالوالدة    احلمل، مما يسهل استخدام عالجات للحد من خطر العدوى يف الفتـرة احمل            
، أدرجت اختبـارات فـريوس   ٢٠٠٦ وابتداًء من عام    .باالنتقال الرأسي من األم إىل الطفل     

نقص املناعة البشري للنساء احلوامل يف إطار قانون خمطط الـضمانات الـشاملة للرعايـة               
اإليدز، املكيـف  /، كان معدل وفيات فريوس نقص املناعة البشري٢٠٠٧ ويف عام  .الصحية

 يف املائة مقارنـة     ٢٧ نسمة، وهو ما ميثل اخنفاضاً نسبته        ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٣ن،  وفقاً للس 

__________ 

 .الصحة لوزارة ٢٠٠٧ بتاريخ ٤٤ رقم املرسوم )٩٨(
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 ومع الزيادة يف تغطيـة العالجـات املـضادة    .) نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل ٣,٧ (١٩٩٩بعام  
 يف ٩١,٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام  ٨٥للفريوسات، ارتفع معدل البقاء على قيد احلياة من         

 يف ٣ يف املائة إىل ٨ حني اخنفضت األمراض االنتهازية من ، يف )٢٠٠٨( سنوات   ٣املائة بعد   
   .املائة خالل نفس الفترة

 )٩٩(كما جيري حالياً تعزيز سياسات الوقاية من األمراض، من خالل برامج خاصـة              -١٢٠
لتشجيع األكل الصحي والعادات املعيشية الصحية، وتقليل اسـتهالك الكحـول والتبـغ،             

   .ضة والتواصل مع الطبيعةوتشجيع املشاركة يف الريا
 ٢٠١٠يناير  / كانون األول  ٢٨ِمد يف   ، اعتُ "حبة الصباح التايل  "فيما يتعلق مبا يسمى       -١٢١

، الذي يتناول املعايري املعنية باملعلومات والنصائح واخلدمات املتعلقة         ٤١٨-٢٠القانون رقم   
نسي وحرية الوصـول   وينص القانون على سياسة احلكومة بشأن التثقيف اجل    .بتحديد النسل 

 ووفقاً للقانون، حيق جلميع   .إىل وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ يف نظام الصحة العامة          
األفراد احلصول على التثقيف واملعلومات واملشورة بشأن حتديد النسل، بطريقـة واضـحة             

مات بأيـة    وميكن توفري هذا النوع من التعليم واملعلو       .وشاملة وكاملة، وسرية إذا لزم األمر     
وسيلة، ولكن جيب أن تكون كاملة، وبدون حتّيز، وأن تغطي مجيع البدائل اليت يسمح هبـا                

 ويتمثل اهلدف يف تزويـد األفـراد        .القانون وتبني الدرجة والنسبة املئوية لفعالية كل وسيلة       
باملعلومات لكي يقرروا بأنفسهم وسائل حتديد النسل، وبصفة خاصة، ملنع محل املراهقـات             

 وهذا احلق يتضمن احلق يف      .ألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي والعنف اجلنسي وعواقبه       وا
احلصول حبرية على التوجيهات املتعلقة باحلياة العاطفية واجلنسية للمرء، وفقاً ملعتقدات كـل             

   .فرد وتنشئته
رناجمـاً   من القانون، ينبغي للمدارس املعتمدة من الدولة أن تـدرج ب           ١وفقاً للمادة     -١٢٢

للتربية اجلنسية يف املرحلة الثانوية، واليت، وفقاً ملبادئها وقيمها، ينبغي أن تـشجع النـشاط               
 .اجلنسي املسؤول وأن توفر معلومات كاملة عن خمتلف وسائل حتديد النسل املسموح هبـا             

وينبغي أن يتم ذلك بأسلوب يتمشى مع النهج التربوي والقناعات واملعتقدات لكل مدرسـة    
 ولكل فرد احلق بأن خيتار حبرية       ٫شتراك مع ما يتعلق هبا من مجعيات للوالدين واألوصياء        باال

وأن حيصل على أي وسيلة مسموح هبا لتحديد النسل، بدون أي إكراه، وفقاً ملعتقداتـه، أو                
 وعالوة على ذلك، فإن لكـل فـرد احلـق يف الـسرية              .معتقداهتا، أو تنشئته أو تنشئتها    

لوكه اجلنسي وخياراته اجلنسية، وفيما يتعلق باألساليب واملعاجلات اليت         واخلصوصية بشأن س  
   .خيتارها لتنظيم أو ختطيط حياته اجلنسية

__________ 

 مكافحة جملس (واملخدرات الكحول مشاكل من يعانون الذين لألشخاص برامج: تتضمن األمثلة بعض )٩٩(
 ذوي لألشخاص األولية الرعاية يف املشاكل حبل ىنيع وبرنامج ؛)الوطين الصحي والصندوق املخدرات
 ).CECOF (األسرة لصحة اجملتمعية للمراكز وبرنامج الشديدة؛ اإلعاقة
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جيب على اهليئات العامة اليت تشكل شبكة خدمات نظام الرعاية الـصحية الوطنيـة،               -١٢٣
 للسكان كـالً    واليت تشمل عيادات الطوارئ واملستشفيات العامة وعيادات البلديات، أن تتيح         

من وسائل حتديد النسل اهلرمونية وغري اهلرمونية، مثل جمموعات اإلستروجني والربوجستريون،           
 كما أن وسـائل حتديـد النـسل         .وأساليب الربوجستريون فقط، والواقي الذكري واحلواجز     

  .العام، ُتقدَّم أيضاً باجملان يف النظام الصحي "حبة الصباح التايل"اهلرمونية الطارئة، مثل 
وبالرغم مما سبق، فإن احلكومة ال تأخذ يف اعتبارها أية وسيلة يكـون هـدفها أو                  -١٢٤

تأثريها املباشر إحداث إجهاض، لتكون شكالً من أشكال منع احلمل، وبالتايل، ال تنـدرج              
وعلى هذا النحو، وفيما يتعلـق      ،  )١٠٠(هذه الوسائل يف أي سياسة عامة بشأن تنظيم األسرة        

، يرجى مالحظة أن النظام القانوين احمللـي يف شـيلي حيمـي حيـاة               ٢٠ و ١٩بالتوصيتني  
  .)١٠٢(وأن مجيع أشكال اإلجهاض حمظورة صراحة )١٠١(اجلنني

   للجنة١٧التوصية 
            ، شهدت البالد اخنفاضاً مطّرداً يف معدل اخلـصوبة بـني النـساء             ١٩٩٨منذ عام     -١٢٥

، وإن  ٢٠٠٤ امرأة يف عـام      ١ ٠٠٠لكل   ٤٧,٥ سنة من العمر، ليصل إىل       ١٩ و ١٥ما بني   
 ويظهر معـدل اخلـصوبة للفئـة        .٢٠٠٥كان املعدل قد بدأ يف االرتفاع مرة أخرى يف عام           

 ٦٥، مع معدالت    ٢٠٠٧ و ١٩٩٨ يف املائة بني عامي      ١٨سنة اخنفاضاً قدره    ١٩-١٥العمرية  
 ١٤-١٠لعمريـة    وكان االخنفاض يف الفئة ا     . والدة حية على التوايل    ١ ٠٠٠ يف كل    ٥٣,٤و

   .) والدة حية١ ٠٠٠ لكل ٢,٢ إىل ٢,٩( يف املائة يف نفس الفترة ٢٢سنة بنسبة 
، أنشئت املناطق الودِّية األوىل للمراهقات يف مرافق الرعاية األولية يف           ٢٠٠٨يف عام     -١٢٦

 مقاطعة من املقاطعات اإلدارية     ٥٤، كانت هذه املناطق متاحة يف       ٢٠٠٩البلديات، ويف عام    
 ومتثل هدفها يف توفري إمكانية وصول أيسر للمراهقني         . مقاطعة يف البالد   ٣٥٤بالغ عددها   ال

إىل الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية، واخلدمات الصحية العقلية وإرشـادات التغذيـة يف             
مناطق منفصلة مع ساعات مكتبية خاصة من أجل التغلب على العقبات اليت تواجه املراهقني              

  .)١٠٣( الصحيةيف املراكز
__________ 

 .٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٠ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٤١٨-٢٠ رقم القانون من ٤ املادة )١٠٠(
 ".اجلنني حياة حيمي القانون "أن ىعل تنص اليت الدستور، من ،٢ الفرعية الفقرة ،١ املادة )١٠١(
       القانون بـمبوج ةـالصح قانون من ١١٩ املادة ألغيت وقد. الدستور من بعدها وما ٣٤٢ املواد )١٠٢(

 أي اختاذ جواز عدم على الوحيدة مادته يف ينص الذي ،١٩٨٩ سبتمرب/أيلول ١٥ بتاريخ ٨٢٦-١٨ رقم
 الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،١٢٠-٢٠ رقم القانون فإن ذلك، على وعالوة. إجهاض إحداث بنية إجراء
 استنساخ وحيظر البشري واجلينوم بالبشر املعنية العلمية البحوث مع ويتعامل ،٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٢٢ بتاريخ
 النفسية وسالمتها بدايتها، منذ البشر حياة محاية هو القانون هذا غرض: "أن على ١ مادته يف ينص البشر،
 ."اإلكلينيكية وتطبيقاهتا الطبية البيولوجية العلمية بالبحوث يتصل فيما ونوعيتها، هويتها عن ضالًف واملادية،

 . لوزير الصحة٥٩٧/٠٨أنشئت من خالل القرار االستثنائي رقم  )١٠٣(
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برنامج دعم التنمية البيولوجية النفسية االجتماعية هو العنصر الـصحي لربنـامج               -١٢٧
"Chile Crece Contigo) "وتلتحق النساء احلوامل يف الربنامج من حلظـة  )شيلي تنمو معكم ،

أول فحص هلن يف فترة ما قبل الوالدة، حبيث ميكن الكشف عن عوامل اخلطر اليت قد تـؤثر             
 عاماً؛ ففي   ١٧ ومن بني هذه العوامل أن تقل سن الفتاة عن           ٫ستقبل رفاه الطفل وتنميته   يف م 

هذا احلاالت، يتم تزويد هؤالء الفتيات بدعم إضايف ومعلومات إضافية حول سبل منع احلمل    
الثاين أثناء فترة مراهقتهن، يف حماولة للمساعدة على خفض حاالت احلمل غري املرغوب فيها              

  .قاتبني املراه
 ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة   SERNAMتتضمن خطة عمل اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة          -١٢٨

 وتـنص   .تدابري لتعزيز األسرة من خالل تنسيق السياسات العامة اليت تستهدف فئات حمددة           
هذه السياسات على برامج للمراهقني، وبشكل خاص، برامج لتوفري التثقيف اجلنسي، ومنع            

  .)١٠٤( بني املراهقات، وتشجيع التبينحاالت احلمل واإلجهاض

   للجنة١٨التوصية     
 فقـد أتيحـت الفرصـة    ٫من بني املبادرات املبتكرة إنشاء حضانات يف املـدارس    -١٢٩

 سنة من العمر مبواصلة الدراسة بدون االضطرار إىل         ١٦ إىل   ١٤للمراهقات احلوامل من سن     
ة، تشعر الشابات بـدعم مدارسـهن        وهذا مما ُيثلج الصدر، ألنه من ناحي       .تأجيل تنميتهن 

واندراجهن فيها، ومن جهة أخرى، حيظى األطفال الصغار بفرصة احلضانة ورعاية أمهـاهتن            
  .)١٠٥(ةأثناء االستراحات أو فترات الراحة بني احلصص الدراسي

   للجنة٢٠التوصية     
القانون : ا يلي التدابري املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية اليت ينبغي ذكرها تتضمن م           -١٣٠
، الذي حيمي الطالبات الـذين هـم أمهـات أو           ٢٠٠٠، الصادر يف عام     ٦٨٨-١٩رقم  

سيكونون أمهات ويضمن أن يبقني يف النظام املدرسي؛ والالئحة املعنية بالتعقيم الطوعي، اليت 
تسمح للنساء بإجراء التعقيم بدون أي شرط آخر سوى رغبتهن يف القيام بـذلك، ومـنح                

نساء إمكانية احلصول على جراحة التعقيم يف اخلدمات الصحية العامة؛ واملوافقـة            الرجال وال 
على وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ واستخدامها يف حاالت االغتصاب؛ واملوافقـة             
على معايري حتديد النسل وبرنامج وزارة الصحة الشامل للمراهقني؛ واحلماية اخلاصة املمنوحة            

  .رائم اجلنسية ومنافع نظام الضمانات الصرحية للرعاية الصحيةلألطفال يف حاالت اجل

__________ 

 . املرأة لشؤون الوطنية لإلدارة" باحلياة االلتزام "برنامج من جزء املراهقات بني احلمل منع خطة )١٠٤(
 Cuenta Pública JUNJI Gestión 2006–2009” (Public Account of the“ الوثيقة من لصةمستخ املعلومات )١٠٥(

National Kindergartens Board Management, 2006–2009.( انظر :www.junji.cl.. 
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مت توفري خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية على أسـاس املعـايري            ٢٠٠٧منذ عام     -١٣١
الوطنية لتحديد النسل اليت وضعتها وزارة الصحة، واليت تعترف حبق األفراد يف احلصول على              

 حبرية ما إذا كانوا يرغبون يف اسـتخدامها أم ال،           املعلومات وتلقي هذه اخلدمات، والتقرير    
وحرية اختيار الوسائل الذين يرغبون يف استخدامها على أساس مستنري، وحقهم يف السالمة             

 ومن أجل تنفيذ    ٫، ويف اخلصوصية، والكرامة   )باستخدام األساليب اآلمنة واملسجلة يف البالد     (
ملهنيي شبكة املساعدات العامة الذين يقـدمون       هذه املعايري، عقد برنامج تدرييب ملدة عامني        

  .)١٠٦(هذا النوع من الرعاية
 وبلغ معدل وفيات    ،)١٠٧( يف املائة من الوالدات    ٩٩,٨حضر املهنيون الصحيون حنو       -١٣٢

  .)١٠٩( وهذا هو أدىن معدل يف القارة)١٠٨( والدة حية١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٦األمهات 

  اعيةواالجتم االقتصادية املنافع: ١٣ املادة  - حاء  
 أدى إىل تغـيري حيـاة       ٢٠٠٨الذي بدأ يف عام      )١١٠(إصالح الضمان االجتماعي    -١٣٣

البالغني األكرب سناً يف شيلي، مما حسَّن نوعية احلياة آلالف الشيليني، وقلّل مستويات الفقـر               
 وقد مت تعزيز الكرامة يف سن الشيخوخة من خالل منح مزيد من             .بني األشخاص األكرب سناً   

 يف املائة ٧٥ وشكلت النساء نسبة تصل إىل .ة لألشخاص يف تلك املرحلة من العمراالستقاللي
 وهو ما يظهر أن إصالح الرفاه له يف         .من طلبات احلصول على منافع يف إطار هذا اإلصالح        

  .احلقيقة وجه امرأة
إصالح نظام الضمان االجتماعي يشكل، بالتايل، خطوة كبرية إىل األمام بالنـسبة              -١٣٤
 ألنه يوفر هلا منافع مثل معاش التضامن األساسي، الذي يهدف إىل حتقيق مـصلحة               ٫أةللمر

أولئك الذين مل يتمكنوا من املسامهة يف نظام التقاعد خالل حياهتم العملية أو الذين سـامهوا                
بشكل غري منتظم أو على أساس األجور املتدنية ألهنم كرسوا حياهتم لرعاية أسرهم أو بسبب 

 ومثة تدبري آخر ينبغي أن يذكر وهو املسامهة يف تـأمني            .واتية يف سوق العمل   ظروف غري م  
التضامن، الذي ُيكمِّل صناديق الضمان االجتماعي لألفراد الذين لديهم قدراً من املال أقل من      

__________ 

 يليالش املعهد الصحة، وزارة توفره الذي النسل بتحديد املعنية اإلكلينيكية التوجيهية واملبادئ التقنية املعايري )١٠٦(
 .٢٠٠٧ األسرة، حلماية الشيلية والرابطة اإلجنايب، للطب

 النسبة. ٢٠٠٩ ،)اليونيسيف (للطفولة، املتحدة األمم لصندوق العامل، يف األطفال حالة تقرير من بيانات )١٠٧(
 ).قابالت أو ممرضني أو أطباء (مهرة صحيون موظفون حضرها اليت للوالدات املئوية

 يف ١٥ - واألمخاج املائة، يف ٢٥ - الرتيف: هي العاملي الصعيد على نفاسال أثناء األمهات وفيات أسباب )١٠٨(
 يف ١٣ - املأمون غري واإلجهاض املائة، يف ٨ - املتعسرة والوالدة املائة، يف ١٢ - النفاسي والتشنج املائة،
 .٢٠٠٧ ،فاليونيسي. املائة يف ٨ - أخرى مباشرة وأسباب املائة،

 . األمهات وفيات معدل. ٢٠٠٩ اليونيسيف، العامل، يف لاألطفا حالة تقرير من بيانات )١٠٩(
: انظر. ٢٠٠٨ مارس/آذار ١٧ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٢٥٥-٢٠ رقم القانون )١١٠(

www.subprevisionsocial.cl. 
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        وهذا مهم جداً يف حالة النساء الـاليت        .احلد األدىن املطلوب للحصول على معاش تقاعدي      
سديد االشتراكات خالل فترات معينة من حياهتن، بسبب تكـريس أنفـسهن            مل يستطعن ت  

   .لدورهن كأمهات
كما تضمن إصالح نظام الضمان االجتماعي استحقاقاً يدفع للمرأة على أساس كل              -١٣٥

 ويزيد هذا املبلغ من معاش املرأة باعتباره وسيلة لتعويض جزئي هلا            ٫والدة حية أو طفل متبىن    
 ويتألف هذا االستحقاق من مسامهة نقدية مودعة        .جتمع من إسهامها كأم   عن ما قدمته للم   

 (Pension Fundمن قبل الدولة مباشرة يف حساب املرأة لـدى مـدير صـندوق التقاعـد    

(Administrator [AFP]  مبا يزيد من أموال الضمان االجتماعي اخلاص هبا، ومن مث معاشـها ،
مان االجتماعي اجلديدة إىل ضمان شيخوخة أكثر        وهبذا الطريقة، تسعى أحكام الض     .النهائي

  .كرامة للنساء الشيليات

 الريفية املرأة: ١٤ املادة  - طاء  

 من النساء الاليت يعشن يف املنـاطق  ٩٤٥ ٠٠٠، كان هناك ٢٠٠٧اعتباراً من عام      -١٣٦
 من النساء الاليت يعشن على املزارع الزراعية أو مـزارع األشـجار،             ٤١٩ ٠٠٠الريفية، و 

 مـن النـساء   ١٣٠ ٦٠٠ من النساء الاليت يعشن يف منازل مديري املزارع، و     ٢٢١ ٣٠٠و
 من النساء العامالت كمـديرات للمـزارع،        ٨٠ ٠٠٠ة، و ـالت يف املزارع العائلي   ـالعام
  .)١١١( من النساء املستخدمات كعامالت زراعيات خالل موسم الذروة١٦٦ ٠٠٠و

  : ت القطاع الزراعيتلعب النساء دوراً أكرب يف مجيع جماال  -١٣٧
 يف املائة من احليازات الريفية، يف حني أدارت النساء        ٣٠تدير النساء حوايل      )أ(  
   يف املائة من هذه املشاريع؛٢٢ أقل من نسبة ١٩٩٧يف عام 

 يف املائة من العمل األسري املكـرس للعمـل يف          ٤١توفر النساء ما نسبته       )ب(  
  ؛١٩٩٧ املائة يف عام  يف٣٠املزارع، يف حني وفرت ما نسبته 

 يف ٣٤ يف املائـة إىل  ٢٥منت مشاركة املرأة يف العمل الزراعي املومسي من        )ج(  
  ؛٢٠٠٧-١٩٩٧الفترة 

ميكن مالحظة الزيادة الكبرية يف عدد احليازات الريفية اليت تديرها النـساء              )د(  
  .ات الصغريةعلى مجيع املستويات االقتصادية، وإن كانت أبرز قليالً يف حالة احلياز

__________ 

)١١١( " Situación de las Mujeres en el Sector Silvoagropecuario. Avances y Desafios Pendientes en 

Materia de Equidad de Género ") جوانب التقـدم والتحـديات   : وضع املرأة يف قطاع احلراجة الزراعية
 .٢٠٠٩ديسمرب /، وزارة الزراعة، كانون األول)املتبقية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني
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 يف املائة من اجملمـوع،      ٣٠على الرغم من أن احليازات الريفية اليت تديرها النساء متثل             -١٣٨
 ٢٢ يف املائة فقط من القيمة اإلمجالية لإلنتاج، وتتحكم فيما نسبته            ٢٢إالّ أهنا تسهم مبا نسبته      

   .القطاع يف املائة من العمالة يف هذا ٢٧يف املائة من إمجايل األصول، وتنشئ 

  القانون أمام املساواة: ١٥ املادة  - ياء  

   للجنة٩التوصية     
فيما يتعلق مبشروع القانون املعدل لنظم امللكية الزوجية، ينبغي اإلشارة إىل أنـه يف                -١٣٩
 سجلت شكوى أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ضد دولـة شـيلي          ٢٠٠١عام  

ميثاق (نصوص عليها يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان        النتهاكها احلقوق والضمانات امل   
         ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، بقـدر    )سان خوزيه، كوستاريكا 

القضية (ما تتطلب من البلد احترام املساواة بني الناس أمام القانون واحلق يف احلماية القضائية               
، تلقت الدولـة    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٤ ويف   .)نيا أرسي ، سو ٢٠٠١ عام   ٤٣٣-١٢رقم  

إخطاراً من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يفيد أن التسوية الودية اليت مت توقيعهـا يف         
 قد مت إهناؤها نتيجة للشكوى اليت سجلها ممثلو السيدة سونيا أرسي وحاججت             ٢٠٠٧عام  

شروع القانون املعدل لنظام املمتلكات الزوجية      فيها بأن شيلي مل متتثل التفاق التسوية، ألن م        
 واستجابة هلذا الوضع، كانت احلكومة تعمل علـى إعـداد           .مل يكن قد أقر من الكونغرس     

 .يف وقت مبكر للحصول على املوافقة النهائيـة        مشروع قانون جديد لتقدميه إىل الكونغرس     
 أصدروا مع حكومـة  ٢٠١٠فمرب  نو/وأُبلغ ممثلو السيدة سونيا أرسي هبذا، ويف تشرين الثاين        

شيلي بالغاً مشتركاً إىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يعربون فيه عن رغبتـهم يف               
  .٢٠٠٧جتديد اتفاق التسوية الودية الذي وقع يف عام 

وبناًء على ما ذُكر أعاله، مت جتديد اتفاق التسوية الودية، يف انتظار تسليم رسـالة                 -١٤٠
لكونغرس يدعوه فيها لنظر التعديالت املقترحة على القانون املـدين والقـوانني            الرئيس إىل ا  

وتتمثل التغريات األساسية املقترحة يف مشروع القـانون      .األخرى املعنية باملمتلكات الزوجية   
يف جواز أن يكون لكل من الرجل واملرأة القيام بدور املدير للممتلكات الزوجية، وأن يكون               

   . إدارة ممتلكاته اخلاصةلكل زوج احلق يف

  واألسرة الزواج: ١٦ املادة  - كاف  
إىل تبسيط حتصيل مستحقات النفقة جبعل       )١١٢(١٥٢-٢٠أدى اعتماد القانون رقم       -١٤١

 املدعى عليه مسؤوالً عن تزويد احملكمة مبعلومات عن دخله، أو دخلها، وإمدادها بالسجالت       

__________ 

 .٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٩ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي، ١٥٢-٢٠ رقم القانون )١١٢(
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علـى أن التعـويض      )١١٣(٢٣٩-٢٠لقانون رقـم     وينص ا  .املالية املتعلقة مبدفوعات النفقة   
االقتصادي املتلقى فيما يتصل بإهناء الزواج من خالل الطالق أو الفسخ ال خيضع لـضريبة               

 وهبذا التدبري، سعت احلكومة لضمان أن حيصل األشخاص الذين كرسوا أنفـسهم             .الدخل
 وأحدث القـانون    .مللتربية األطفال أو األعمال املرتلية على تعويض اقتصادي مناظر بالكا         

تكييفاً يف نظام العدالة العائلية عن طريق زيادة عدد القضاة ومـوظفي             )١١٤(٢٨٦-٢٠رقم  
 كما بسَّط هذا القانون     ٫احملاكم وإنشاء وحدات متخصصة لضمان االمتثال لقرارات احملاكم       

ـ                 .رىإجراءات الطالق، ووسَّع تدابري احلماية يف حالة العنف العائلي، من بـني تـدابري أخ
 الذي يتعامل مع مغادرة القصَّر من البالد، ُيبسِّط         ،)١١٥(٣٨٣-٢٠وأخرياً، فإن القانون رقم     

تباعها من قبل أحد الوالدين للحصول على أذن من احملكمة لكي يأخذ            ااإلجراءات الواجب   
القاصر خارج البلد يف احلاالت اليت يكون فيها الوالد اآلخر قد فشل يف االمتثال لترتيبـات                

   .ارة أمرت هبا احملكمة أو وافقت عليهازي

   للجنة٢٢ و٢١التوصيتان     
احلد األدىن لسن الزواج منصوص عليه يف القانون املدين الشيلي، الـذي هـو، يف                 -١٤٢

    فإذا كان سن أّي من زوجي املـستقبل يتـراوح           . سنة لكل من الرجل واملرأة     ١٨احلقيقة،  
، احلصول على إذن أو موافقة القريب املـسؤول          سنة، فيجب عليه، أو عليها     ١٨ و ١٦بني  

مبقتضى القانون عن منح هذا اإلذن، وذلك حتت طائلة فقداهنم أو فقداهنن للحق يف املـرياث       
 ٤ومع ذلك، وعلى النحو املبني يف الشكل رقـم       . )١١٦(إذا مل يتم الوفاء هبذا الشرط القانوين      

 ٣٤ و ٢٠ا تتراوح أعمارهم بني سـن       أدناه، فإن معظم األفراد يربمون عقود زواجهم عندم       
  . سنة من العمر٢٠من العمر، بينما يقوم عدد قليل جداً بذلك قبل بلوغ 

__________ 

 .٢٠٠٨ فرباير/شباط ٨ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٢٣٩-٢٠ رقم نونالقا )١١٣(
 .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٥ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٢٨٦-٢٠ رقم القانون )١١٤(
 .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٤ بتاريخ الرمسية اجلريدة يف نشر الذي ،٣٨٣-٢٠ رقم القانون )١١٥(
 تبلغ الذين األفراد لزمُي ال: "١٠٦ املادة) أ. (شيلي جلمهورية املدين القانون من بعدها وما ١٠٦ املواد )١١٦(

 جيوز ال: "١ الفقرة ،١٠٧ املادة) ب (؛"شخص أي من موافقة على احلصولب فوق فما سنة ١٨ أعمارهم
 موافقة تلزم واحد، والد للفرد كان فإذا والديهم؛ من صرحية موافقة بدون الزواج سنة ١٨ سن دون لألفراد

              ؛"بالغني أقرباء أو بالغ قريب أقرب موافقة تلزم الوالدين، من أيٌّ للفرد يكن مل فإذا الوالد، كذل
 النحو على بالغ قريب موافقة على احلصول بدون العمر من سنة ١٨ دون فرد تزوج إذا: "١١٤ املادة) ج(

 على موافقتهم كانت الذين األشخاص من أو الشخص من ال املرياث، من الفرد ذلك حرمان جاز املطلوب،
 ".تصاعدي بترتيب أقارهبا، أو أقاربه، مجيع من بل فحسب، الزمة الزواج
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  ١٤الشكل 
  )٢٠٠٧(النسبة املئوية لتوزيع الزجيات، حبسب السن واجلنس ألزواج املستقبل 

  
  ). ب٢٠٠٩(حسابات داخلية استناداً إىل بيانات املعهد الوطين لإلحصاء : املصدر

        

+75       74-70        69-65     64-60     59-55      54-50       49-45     44-40     39-35     34-30      29-25     24-20      19-15       15>  


