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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 18النظـــر ل التقـــاقدر املقدمـــة مـــا الـــدال األ ـــرا     ـــ  املـــا ة     

 االتفاقية ما
  

ــدال األ ــرا          ــدل ما مــا ال ــ م تق ــاما االتالــع املميل ــداقداا ال  ــراا ال التقرد
 2014عام  ل
 

  اي*أاقاغ  
 [2015كان ا ال اين/دنادر  16]تاقدخ االلتالم: 

 
 

 .تصدق هذه ال ثيقة  اا حتردر قمسي * 
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 رى حتردر هذا التقردـر الـداقي ل ا ـاق ا ـرى علـى عمليـة اعـدا  االـعة النميـا            - 1
اعدا  تقاقدر أاقاغ اي الداقدـة للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى      ”اتشاقكية، اااللتزام بالتع د بـ 

ــرأة  ــز ضــد امل ــذي رــدق مرلــ م ق الــي   “التميي ــ     ، ال ــة املشــتركة ب ــل ان اللجن ــ ا دع ــد ب ب
ابـــدأمل هـــذه العمليـــة منـــذ  .(1)املؤلســـامل املعنيـــة باملســـا ة ا نســـانية ل األالـــا  الداليـــة

اضمت  ا فة االعة ما اهليئامل العامة ااملنظمامل النسا ية ااملدافعة عـا ققـ      2004 عام
الـاتت ل   .الـ    للمـرأة   املرأة، ااشتركت ل تنسـيق ا اااقة العالقـامل اراق يـة ااملع ـد    

   .(2)هذه العملية أدضًا هيئامل التراتيجية أخرى أل اء هذه امل مة
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، امف ضــية األمــم       - 2 ــة التحردــر هــذه بــدعم هيئ اقظيــت عملي

املتحدة  ق   اإلنساا، االسيدة لـي  بـاقدرا، ارـ يفة ل اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز         
 .ملرأةضد ا

ا ــرى اضــع هــذا التقردــر علــى ألــان كــة ااقــدة مــا الت رــيامل املنفــذة امــ ا        - 3
 .االتفاقية اليت أجنز في ا تقدم

 
 (11الت رية )الفقرة   

 .نـ لككم أا مف ـ م التمييـز ضـد املـرأة ج دـدقآل قـ  انا ل النظـام القـان ين الـ              - 4
يًا للمساااة ب  ا نسـ  لتحسـ  التشـردع ل    اقد أعد املع د ال    للمرأة مشراع قان ا أال

ــزام بامل ــا             ــة رــ م ا ــ م االلت ــى الضــمانامل اانليــامل امل    ــنا عل ــذه املســ لة: د ه
__________ 

ــدفاع    (1)  ــا: اااقة ال ــ لم م ــيم     تت ــة، ااااقة التعل ــة، ااااقة االقتصــا  ااملالي ــة اال تماعي ــ   ، ااااقة التنمي ال
اال قافة، ااااقة تربية املاشية االزقاعة اريد األمساك، ااااقة الصناعة االمياقـة االتعـددا، ااااقة الداخليـة،    

ي، ااااقة النقــة ااااقة العالقــامل اراق يــة، ااااقة الصــحة العامــة، ااااقة العمــة االضــماا اال تمــاع      
ااألشــكال العامــة، ااااقة الســياقة االرداضــة، ااااقة اإللــكاا ايميــيب األقاضــي اال يئــة، ااملع ــد الــ    
للمــرأة، امع ــد أاقاغــ اي لو فــال ااملــراهق ، ااملع ــد الــ    لشقصــاء، اولــ  املشــرف ، اا م عــة     

عية النسـاء الردفيـامل، ا نـة أمردكـا الالتينيـة امنميقـة       النسا ية ل ولسي الربملاا، اأمانة قق   اإلنساا، امج
أاقاغـ اي، ااملركـز املتعـد  التاصصـامل للدقالـامل اإل/ا يـة/        -ال حر الكـاقد  للـدفاع عـا ققـ   املـرأة      

املــرأة مــا أ ــة الدلقرا يــة ااملســاااة اامل ا نيــة، ارــحيفة املــرأة    -أاقاغــ اي، االلجنــة ال  نيــة للمتابعــة  
نتدى نساء الس   ا ن بية املشـتركة، ااملـرأة االصـحة ل أاقاغـ اي، اشـ كة النسـاء الردفيـامل،        الي مية، ام

 االحتا  ال    للعمال. -ااهليئة العامة املشتركة ب  نقابامل العمال 

ــة، امصــر  الضــماا اال تمــاعي، اولــ  اإل اقة املركــزي     (2)  اإل اقة  -مصــر  أاقاغــ اي للرهــ ا العقاقد
عليم العام، االلجنة الفاردة ملكافحة العنصردة اكراهية األ انـ  امجيـع أشـكال التمييـز األخـرى،      ال  نية للت

ــ    للمســن    ــ         -ااملع ــد ال ــ     قــ   اإلنســاا، ااملع ــد ال ــة، ااملع ــد ال ــة اال تماعي اااقة التنمي
امـة للممي  عـامل ااملنشـ قامل    لشقصاء، ااملع ـد الـ    للشـ ام، ااملع ـد الـ    لاللـتيمياا، ااملددردـة الع       

 الرمسية، االنيابة ااال عاء العام، امكت  التامييب اامليزانية، االسلمية القضا ية، ا امعة ا م  قدة.
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اا ق   ال اق ة ل القان ا، ادنسق ب  ش  الصك ك القان نية الـيت تـر  متفرقـة ل التشـردع،     
ي للمع د ال    للمرأة، بتنظـيم م امـل   ادعزا م لسة القضادا ا نسانية ل ال لد االداق القيا 

ات ليع ا، ااعا ة حتددد  اق ااختصارامل ا ل  ال    للشـؤاا ا نسـانية، اتـدعيم  ـاا     
 .الشؤاا ا نسانية ل الدالة

ادتضما مشـراع القـان ا األا م مف ـ م التمييـز ايفـد  ل اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع           - 5
ع هـذا املف ـ م ليشـمة قـاالمل التمييـز أللـ ام تتعلـق بنـ ع         أشكال التمييز ضد املرأة، اد ل ـ 

 .ا ن ، االتمييز امل اشر اغيف امل اشر، اأشكال التمييز املتعد ة
ا ــرى تعمــيم اعــرم ااعتمــا  مشــراع القــان ا األا م ل لــاقامل  تلفــة )املــؤ ر   - 6

ــة امنظمــامل ا تمــع املــدين(، ا     ــامل العام ــ    للجنســانية، الــا ر اهليئ ــداقة  ال لــيميريف ل ال
 .(2020-2015التشردعية القا مة )

 
 (13الت رية )الفقرة   

ل ا اق تنفيذ ارمية ال  نية ملكافحة العنم العا لي، ُعقدمل مخسة لقاءامل ا نيـة مـع    - 7
(، مـا  2013اااقـد ل عـام    2009 اا املقا عامل ملكافحة العنم العـا لي )أقبعـة ل عـام    

ل املقا عامل، احتقيق المركزدـة تنفيـذ هـذه ارميـة الـيت اشـتركت        أ ة ت  يد ال نية املؤلسية
 .في ــا كــة املؤلســامل الــيت دتــ لم منــ ا ا لــ  الــ    االلتشــاقي ملكافحــة العنــم العــا لي  

اجيري أدضًا ت فيف التدقد  املسـتمر ملـ يفي ام يفـامل اهليئـامل الـيت دضـم ا ا لـ  الـ   ،         
 عـاء العـام، علـى العنـم العـا لي ااكتشـافل االتـدخة عنـد         امن ا السلمية القضا ية االنيابة ااال

اأ ردت عالاة على ذلك أنشـمية تدقد يـة ل وـال العنـم القـا م       .(2ا  1قداثل )اإل اقاا 
 .على ن ع ا ن ، ل ا اق ارمية ال  نية األان لتكافؤ الفرى اا ق   ب  الر ة ااملرأة

، بعقد قلقة  قالـية تدقد يـة ل م ضـ ع    (3)2011اتق م السلمية القضا ية، منذ عام  - 8
 21قق   اإلنساا للقضاة ما ا نس  ااملدع  العام  اأرحام امل ا القان نيـة، تسـتكر    

اأ ق ـت أدضـًا    .لاعة اتشـمة العالقـامل بـ  ا نسـ ، اققـ   اإلنسـاا، ااملعـاديف الداليـة        
ملنصــ  القاضــي، اهــ      اقة عــا ققــ   اإلنســاا ل برنــامب التــدقد  األا م للمتقــدم      

ا ـرى   .قق   اإلنسـاا الـيت يـتا اـا املـرأة      2015الربنامب الذي ليشمة اعت اقا ما عام 
ل األع ام األخيفة االضميالع ب نشمية للت عيـة بالقضـادا ا نسـية اققـ   اإلنسـاا )اإل ـاقاا       

ة ا عــاء امـا ناقيــة أخــرى، ال ا ـاق  نــة الشــؤاا ا نســانية الـيت أنشــ  ا هيئــ    .(1-3ا  3
، عقــد مــؤ ر ا ــ  للتــداال بالفيــدد  ل القضــادا ا نســانية الــت د  2014ايفكمــة ل عــام 

__________ 

 تنفيذًا للحكم الصا ق عا حمكمة ال لداا األمردكية  ق   اإلنساا ل قضية غيلماا ضد أاقاغ اي. (3) 
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اقـام مركـز الدقالــامل    .2015املـدع  العـام ، اقت ـت قلقـة  قالـية تدقد يــة كاملـة لعـام        
 .القضا ية حبملة ل م ض ع ا ق   ااقامة العدل ل املدقلة االبتدا ية

 
 (15الت رية )الفقرة   

ـــة السياليـــــة علـــى تدابيــــر خارـــة مؤقتـــة )مرفـــق القـــان ا    - 9 دنــــا قانـــــ ا املشاقكــ
الـيمي قق هـذا ا كـم     .2012(، اقـدم هـذا القـان ا ل تقردـر تكميلـي ل عـام       18476 ققم

، اهـــ  مــا لـــيتيز قيــزًا امنيـــًا قصــيفًا للكادـــة    2015-2014ل العمليــة االنتاابيـــة للفتــرة   
اُقد م مشراع قان ا لتمددـد فتـرة تمي يـق هـذا      .شاقكة السيالية للمرأةإلقداث تكييفامل ل امل

 .ا كم ه  قيد نظر الربملاا
علــى تــدابيف خارــة  144/14اال حتــل التنفيذدـة ققــم   19122ادـنا القــان ا ققــم   - 10

ل املا ـة مـا فـرى العمـة لـن دًا ليشـكل ا األشـااى         8عامـًا، امنـ ا ينيـ      15مؤقتة ملـدة  
ــة،      املنحــدقاا مــ  ــة االنتاابي ــ اا ايفالــ امل، اايفكم ــة، ا د ــزة الدال ــي ل أ   ا أرــة أفردق

ــذا ،         ــا كم ال ــة ب ــامل املتمتع ــامل، االكيان ــامل املقا ع ــة، اقك م ــامل اإل اقد ــة املنااع احمكم
احتقيقـا لـذلك تقـرق     .االداا ر الالمركزدة، ااألشـااى اراضـع  للقـان ا العـام غـيف الدالـة      

 .ساين ل مةء هذه الش اغرأدضًا ا قاآل املنظ ق ا ن
، 2007التدقآل تدابيف خارـة للمـرأة ل برنـاو  ااق دـا ل خميـة اإلنصـا  لعـام         - 11

أاقاغــ اي ”فيمــا دتعلــق بالعمــة املضــم ا، امــ     ان فئــامل الســكاا الضــعيفة: برنــامب   
 ، الـذي دفـتز ا ـال لتحددـد تـدابيف     19149( املعدل بالقـان ا  18240)القان ا ققم “ تعمة

الش ام، املنحدقامل مـا أرـة    -خارة للجماعامل اليت تالقي رع بامل ل الع  ق على عمة 
دقـرم   ابالنسـ ة ان كـة عـام اشـترك مـا      .أفردقي، املتح ل ا  نسيًا، األشـااى ذاا اإلعاقـة  

االربنـامب انخـر الـذي دتـيز ا مـاآل املـرأة ل        .(5ا  4ل املا ة ما النساء )اإل ـاقاا   70ما 
الل تدابيف خارة ه  الربنامب اهلا   ان التشكية، على حنـ  مـا عـرم ل تقردـر     العمة ما خ

 .2012منتصم املدة ل عام 
ددعم اد لع فرى ا مـاآل األشـااى الـذدا     19133اا قان ا تشكية الش ام ققم  - 12

ــ        ــا ب ــة: الشــ ام فيم ــًا ل لــ   العم ــان ا ضــعفًا ا تماعي ــر،    24ا  18دع ــا العم ــًا م عام
املنحـدقاا مـا أرـة أفردقـي، ااملتح لـ ا  نسـيًا، االشـ ام القليلـ  الت هيـة، مـا           االنساء، ا

ــة األان       ــربة امل نيـ ــة، اارـ ــركامل خارـ ــة ل شـ ــربة امل نيـ ــ ا ارـ ــة، امنـ ــدابيف خارـ ــالل تـ خـ
للارجي /اررجيــامل، ااعانــامل أك ــر للشــ ام الضــعا  ا تماعيــًا ااقتصــا دًا، اارــربة امل نيــة  

ل املا ــة مــا املنحــدقدا مــا أرــة أفردقــي،   8املا ــة مــا النســاء، ا  ل 50األان ل الدالــة )



CEDAW/C/URY/8-9 
 

 

15-03078 5/54 

 

ل املا ــة مــا املتحــ ل   نســيًا(، ااملماقلــة  2ل املا ــة مــا األشــااى ذاي اإلعاقــة، ا  4 ا
 .اال تزال الال حة التنفيذدة قها امل افقة .للتدقم ل الشركامل، اخل

ــام  - 13 ــامب   2012ال ع ــا أ قن اأعمــة ”أنشــب برن ــ    “أن ــا قة مشــتركة ب ــ  م  ، اه
اتنســق هــذا الربنــامب اااقة العمــة  .املؤلســامل لت  يــد الصــلة بــ   نيــا التعلــيم ا نيــا العمــة

االضــماا اال تمــاعي، اتشــترك ل تنفيــذه مــع املع ــد الــ    للشــ ام التــابع لــ ااقة التنميــة    
امب ان تـ فيف خـربة   اد د  هـذا الربنـ   .اال تماعية، ااملع د ال    للت ييم االتدقد  امل  

عامـًا مـا العمـر، لت ليـد م ـاقامل ألالـية        20ا  16م نية أان للشـ ام الداقلـ  فيمـا بـ      
ــامب )    .دســتادم  ا ل لــ   العمــة  ــج للربن ــا اإلرــداق ال ال ــاقًا م (، ُأ ق ــت 2014ااعت 

االنسـاء،   التدابيف ارارة املؤقتة بالنس ة ان املنحـدقدا مـا أرـة أفردقـي، ااملتحـ ل   نسـيًا،      
 .(4)ااألشااى ذاي اإلعاقة ل مقا عة م نتيفيدد 

لتل يـة اقتيا ـامل الضـعا     “ أاقاغ اي تكـرب معـك  ”أنشب برنامب  2012ال عام  - 14
ادتضـما هـذا الربنـامب تـدبيفًا خارـًا  مادـة        .ما األ فال االميفالمل  اا الرابعـة مـا العمـر   

جيـا  نظــام للحمادـة الشـاملة للميف لـة امل كــرة،     ااهلــد  العـام منـل ا   .األم مـة االميف لـة امل كـرة   
حتقيقًا للنمـاء املتكامـة لو فـال االميفـالمل األـرهم، بـدءًا حبمادـة املـرأة ا امـة، مـا منظـ ق            
 .ا قــ   ااإلنصــا  ااملســاااة بــ  ا نســ  االعدالــة اال تماعيــة االتنميــة ال شــردة املتكاملــة 

 .(7ا  6م اذامل الميابع التركيزي )اإل اقاا اهلذا الكرم ُتمزآل األنشمية ذامل الميابع العا
 

 (17الت رية )الفقرة   
 ـت امل افقـة علـى قـان ا تعزدـز تكـافؤ الفـرى اا قـ   بـ  الر ـة            2007ل عـام   - 15

ــم    ــان ا قق ــرأة )الق ــام  18104اامل ــة     2007لع ــرمل ارمي ــيت أق ــة ال ــى الال حــة التنفيذد (، اعل
 الر ــة ااملــرأةوا اعــالاة علــى ذلــك أنشــ  الــنا ال  نيــة األان لتكــافؤ الفــرى اا قــ   بــ 

القان ين ا ل  الـ    لتنسـيق السيالـامل العامـة للمسـاااة بـ  ا نسـ ، اهـ    ـاا درألـل           
املع د ال    للمرأة، ادت لم ما ممـ ل   ميـع الـ ااقامل، اولـ  املشـرف ، احمكمـة العـدل        

امل ا تمع املدين )االحتـا  املركـزي ال قيـد    العليا، ا امعة ا م  قدة، امم ل  ألقبع ما منظم
ــى حنــ         ــامل، ااملنظمــامل النســا ية(، عل للعمــال، امنظمــامل أرــحام العمــة، االنســاء الردفي

 .2007اق  ل تقردر عام  ما

__________ 

خـربة م نيـة أان اكتسـ  ا شـ ام الدالـة. اكـاا        2 046ربنـامب ت لـدمل   ل األع ام ال الثة اليت نفـذ في ـا ال   (4) 
 ل املا ة من م ما النساء الشابامل. 70اهاء 
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ال ا ــاق اإلرــاليف اال تمــاعي، اهــ  ايفــ ق الر يســي لنمــ ذآل التنميــة املــدع م منــذ    - 16
اللتحقاقامل اال تماعية، مع التركيـز علـى العدالـة    لتحس  قص ل ا ميع على ا 2012 عام

ــة ارــاليف لت ســيب اترشــيد اهليكــة        ــة بعملي ــة اال تماعي ــة، اضــميلعت اااقة التنمي اال تماعي
اتنميـ ي   .التنظيمي باإلبقاء على لـت مـددردامل ا نيـة د  ـد ضـمن ا املع ـد الـ    للمـرأة        

ــة اعــا ة اهليكلــة هــذه علــى    ــة ليالــامل التنميــ  حتــدٍّعملي ــة أاقاغــ اي ل ني ــة لدال  .ة اال تماعي
ابالنســ ة ان املع ــد الــ    للمــرأة فــشا هــذا التشــكية ا ددــد أ ى ان اعــا ة ت كيــد ايا فــل   
ــة          ــذ ا عــم اتنظــيم امراق  ــا ي ل تنفي ــق  اقه القي ــى تعمي ــا دســاعد عل ــل اقلــالتل، مم اقؤدت

 .السيالة ا نسانية ل  الة أاقاغ اي
ــد    - 17 ــا املع  ــًا م ــا خــالل      ا ــرى انميالق ــا ي م ــداق القي ــم ال ــا ة  ع ــ    للمــرأة اد ال

 التراتيجيامل  تلفة:
تشــجيع اجيــا  تليــامل مؤلســية  تلفــة لتحقيــق التقــدم ل ققــ   املــرأة اابــراا هــذه      - 18

ا قـــ  ، م ـــة  ـــاا الشـــؤاا ا نســـانية، ا ـــاا ا اقة املســـاااة بـــ  ا نســـ ، اشـــ كامل   
 ر  ل االتفاقيامل الداليةوا  ا نسانية، اغيف ذلك ما األشكال اليت ت

التدقد  املنتظم للعامل  ل اردمـة املدنيـة ا ك ميـة علـى املسـا ة ا نسـانية، اعـدم         - 19
 التمييز، اغيف ذلك ما املسا ة ذامل الصلةوا

مســاندة اضــع اتنفيــذ امتابعــة خميــب عمــة م   ــة ان ا قاآل املنظــ ق ا نســاين ل    - 20
 ظيميةواالسيالامل العامة ااإل اقة التن

  عم ا قاآل املنظ ق ا نساين ل امليزانية ال  نيةوا - 21
ي يــز احتليــة املعل مــامل مــا منظــ ق  نســاين، مــا خــالل نظــام مال ــم للمعل مــامل     - 22

ا نسانية دتيز للج امل الفاعلة السيالـية ااملؤلسـية ااملنظمـامل اال تماعيـة اا م ـ ق املعـ        
اذ القراق اقلم السيالامل العامـة الـيت تتضـما املنظـ ق     معل مامل اقصا ية  قيقة، بكية  عم اي

 ا نساينوا
ــة )ايــاذ القــراق، اقيــان الفقــر، االنســاء      - 23 اضــع ات ادــع منشــ قامل عــا مســا ة معين

 وا(5)التشكية، االتادام ال قت، امسا ة أخرى( -املنحدقامل ما أرة أفردقي، االعمة 
امل االسيالامل املتعلقة بتعزدز قق   املـرأة  ت فيف الدعم االت ثيف ل ضع اتنفيذ التشردع - 24

ــ           ــ  ال ــ م ق الــة ا ل ــ  املؤلســامل، بت ــم ا ــاالمل املشــتركة ب ــ ا ل  تل ــدفاع عن اال
__________ 

 (5) http://www.Inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/14763/6/innova.front/biblioteca_virtual. 
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للشؤاا ا نسانية، اا ل  ال    االلتشاقي ملكافحة العنم العـا لي، ااهليئـة املشـتركة بـ      
ل ا نسي، االفردق العامة املعـ  بالنسـاء   املؤلسامل ملكافحة االياق بالنساء ألغرام االلتكال

ايفرامامل ما ا ردة، اضم  اللجنة ال الثيـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرى ايـرا  العمـة، االتنسـيق        
ــية ل        ــا ة ا نســ ــة باملســ ــامل املعنيــ ــ  املؤلســ ــتركة بــ ــة املشــ ــة اللجنــ ــع ق الــ ــترك مــ املشــ

ــة االلتشــاقدة للصــحة ا نســية ااإل     األالــا  ــة، اضــم اللجن ــة   الدالي ــة ال  ني ــة، االلجن جنابي
لشددا، ا نة ال فيامل النفالية، اا ل  القميـاعي لتكن ل  يـا املعل مـامل ااالتصـاالمل التـابع      

 . ل  اإلنتاآل
ادضــميلع املع ــد الــ    للمــرأة، حتقيقــًا ألغراضــل، ب نشــمية ماليــة، لــ اء بــ م ال مــا   - 25

بالـذكر أا هـذا املع ـد لـي  اقـدة منفـذة،       اا ددر  .امليزانية أا ب م ال هيئامل التعااا الدام
الــذلك فشنــل دفتقــر ان ميزانيــة خارــة بــل، اال للــك لــلمية تنفيــذ امليزانيــة الــيت حتــد ها اااقة 

 .التنمية اال تماعية  اا ا ص ل على اإلذا املنال 
اعند انشاء املع ـد الـ    للمـرأة، كانـت األمـ ال املررـ  ة للتعـااا الـدام تشـكة           - 26

ــة      50 اهــاء ــة أعــ ام األان، ال األعــ ام التالي ــة مــا ومــ ع األمــ ال املنفقــة ل ال الث ل املا 
أخذمل اااقة التنمية اال تماعية تنفق بالتدقدب مـا أمـ ال امليزانيـة علـى  تلـم املشـاقدع الـيت        

ى ااكتس  هذا املع د ل األع ام األخيفة قدقة ك يفة على التنفيـذ، حمافظـًا علـ    .دضع ا املع د
اقد ت ثرمل ميزانيـة املع ـد    .االياه املتزادد ملست دامل تنفيذ امجام األم ال اليت ترردها ال ااقة

بعملية اعا ة التشكية ال ااقيوا اأ ى انشاء املددردـة ال  نيـة للتنميـة اال تماعيـة      2013لعام 
ك اكــاا مــا نتيجــة ذلــ  .ك قــدة منفــذة ان يميــع الــربامب الــيت تنفــذها ال قــدامل األخــرى  

ــم       أا ــحية العنـ ــرأة ضـ ــة املـ ــة لرعادـ ــدمامل املتاصصـ ــذة ارـ ــدة املنفـ ــذه ال قـ ــت ان هـ أقيلـ
ــا لي ــى         الع ــا م عل ــم الق ــع شــع ة العن ــت تت  ــيت كان ــد، ال ــدد  ا اخــة ال ل اااليــاق ل م نتيفي
ــ ع ــرأة   نـ ــ    للمـ ــد الـ ــن  ل املع ـ ــذ    .ا ـ ــد اتنفيـ ــ يف ل قرـ ــييف كـ ــك ان يفـ اأ ى ذلـ

ابنــاء علــى مــا لــلم،   .  ال شــردة الــيت كــاا دتكــ ا منــ ا املع ــد اكــذلك ل املــ اق امليزانيــة،
باملقاقنــة بــالفترامل الســابقة، نتيجــة لتقلــيا  2013دالقــا اافــام األمــ ال املنفقــة ل عــام 

ل املا ـــة تقرد ـــًا مـــا امجالي ـــا   80ميزانيـــة شـــع ة العنـــم القـــا م علـــى نـــ ع ا ـــن  بنســـ ة  
 .(9ا  8 )اإل اقاا

ًا اإل ماآل املتزادد للم اق  ال شردة اليت تـؤ ي ايا ف ـا ل األ  ـزة    اجيدق بالذكر أخيف - 27
 .19ما مقا عامل ال لد الـ  4اإلقليمية باملقا عامل، اال تزال التكميية غا  ة ق  انا ل 
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 (19الت رية )الفقرة   
ــام  - 28 ــا لي االنظــام        2012ل ع ــة العنــم الع ــ    االلتشــاقي ملكافح ــدم ا لــ  ال ق

اقتراقامل تتعلـق باملشـراع املعـرام لقـان ا      (6)ما العنم  مادة األ فال ااملراهق  املتكامة
اإل راءامل ا نا ية االقان ا ا نا ي، ادندقآل في ا اقترايف باملعاق ة علـى االغتصـام ل الـزااآل    
أا الزااآل العرل، ل اء بشعالا قضا ي أا بدانلوا االتقدم ل مس لة العنم العـا لي، االتحـر    

نسي، ااالنت اك ا نسي، اكذلك األ/ا  اليت تعك  الق الـ  النممييـة للجنسـ  ل ا ـال     ا 
 .ا نا ي

، عــرم علــى ولــ  النــ ام مشــراع القــان ا      2014ال كــان ا األال/ دســمرب   - 29
ا نا ي، انتيجة لضك   ق دة ما املؤلسامل ااملنظمامل النسا ية ااملدافعـة عـا ققـ   املـرأة،     

ــة امل  ــة   تقــرق اقال ادالقــا ل هــذا   .شــراع ان اقــدى اللجــاا للنظــر ل االعتراضــامل املقدم
محادــة قيــاة ”املشــراع عــدم ا قاآل املــدخالمل الــيت لــ ق حتددــدها، اكــذلك ا قاآل العنــ اا   

ل املا ة اليت تنظم اإل  ام خاقآل نميـا  قـان ا اإل  ـام الميـ عي، ااإلبقـاء علـى       “ ا ن 
، اغـيف ذلـك مـا    “د العـا امل ا ميـدة انظـام األلـرة     را م ض”ا را م ا نسية حتت عن اا 

 .ا  ان 
 

 (21الت رية )الفقرة   
ــاة          - 30 ــة ا نســانية، اضــعت قن ــ  النمميي ــى الق ال ــى القضــاء عل ــة عل ــق بالعم ــا دتعل فيم

التلفزد ا ال    ألاقاغ اي مدانة لوخالقيامل كاا ممـا تضـمنتل معا ـة العنـم القـا م علـى       
اتناال املسا ة ذامل الصلة باهل دـة ا نسـانية اامليـة ا نسـي، اكـذلك      ن ع ا ن ، االتمييز، 

 .التنظيم الذا  للمضم ا، اتعزدز مشاقكة ا نس  على قدم املساااة ل اليلة الت ارة

__________ 

راهق  مـا العنـم للـدفاع عـا ا ـق ل      تشكة النظام املتكامـة  مادـة األ فـال ااملـ     2007ل نيساا/أبردة  (6) 
عدم التعرم للعنم، مـع التركيـز ألالـًا علـى األ فـال ااملـراهق  مـا ا نسـ . ادتـرأن مع ـد أاقاغـ اي            
لو فال ااملراهق  هذا النظـام املتكامـة الـذي دتشـكة أدضـا مـا اااقة التنميـة اال تماعيـة، ااااقة الصـحة          

ة ال  نيــة للتعلــيم العــام، االســلمية القضــا ية، امنظمــامل ا تمــع املــدين.       العامــة، ااااقة الداخليــة، ااإل اق 
احيظى النظام املتكامة بدعم منظمة األمـم املتحـدة للميف لـة ابرنـامب األمـم املتحـدة اإل/ـا ي. اأهـدا  هـذا          

نـم  النظام هي تعزدز نظام ا   للرعادة، ما خالل معا ة مشتركة ب  املؤلسامل تتجاام مـع اشـكالية الع  
ضد األ فال ااملـراهق  مـا ا نسـ ، ات  يـد نظـام تعزدـز امحادـة اكفالـة ققـ   األ فـال ااملـراهق  مـا             

 ا نس ، احتقيق تقدم ل تنفيذ االتفاقامل االلتراتيجية اليت تشترك في ا هيئامل الدالة اا تمع املدين.
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اتنفـذ اااقة السـياقة االرداضـة الت  يـل القاضـي بتحاشـي الـتادام ألـل م التحيـز           - 31
الدعادـة لومـاكا السـياقية ال مـ ا  التـرادب املؤلسـية       ا نساين ل تص در املـرأة ل محـالمل   

 .اليت تعدها ال ااقة
 .تعميم ايفت دامل املتضمنة املنظ ق ا نسـاين اعـدم التمييـز    (7)اقد دس رمل خمية لي ال - 32

التنســيق مــع املع ــد الــ    للمــرأة لتج يــز أ اامل معل ماتيــة هلــذه     2013اجيــري منــذ عــام  
 .األ  زة

امب اللك ي للم ا ا، الذي أعدتـل املددردـة ال  نيـة للممي  عـامل ااملنشـ قامل      اا الربن - 33
ــيم اال قافــة اولــ  نــ ام أاقاغــ اي، درمــي ان تشــجيع      الرمسيــة باالشــتراك مــع اااقة التعل

ــة لــ لة     ــ ا ان لك ــق ترمجت ــ ان  عــا  رد ــة الق ــامب تعمــيم     .معرف ــة األلالــية هلــذا الربن االكاد
اما مك نامل الربنامب محلـة اعالميـة مسعيـة     .صال بسيب افعالالصك ك النايمة ما خالل ات

ابصردة عا التشردع ال    اراى حبق   اإلنساا تتضـما عنـاادا فرعيـة، احتظـى بـدعم ل      
 .التلفزد ا اش كة اإلنترنت ااإلذاعة اا ياة العامة

ت دـامل  ااضميلع املع د ال    للمـرأة  جم عـة محـالمل للت ارـة انشـر ا قـ   اايف       - 34
اجيـدق بالـذكر بصـفة خارـة محـالمل النشـر للقضـاء علـى التمييـز القـا م            .النظردة ااملفاهيميـة 

اامل   ـة  “ هـة نعـر  كيـم نـتكلم     ”على ن ع ا ن  االتمييز العرقي االعنصـري املعن نـة   
 .ان املداقن

، اافــق علــى قــان ا خــدمامل االتصــال الســمعي   2014ال كــان ا األال/ دســمرب  - 35
ــز ا مــاآل املنظــ ق       .اال صــري ــ    للمــرأة ااملنظمــامل النســا ية ل تعزد ــد ألــ م املع ــد ال اق

ــالم، اا اقة       ــا ة اإلعـ ــة الـ ــكال ملكيـ ــيم أشـ ــدمامل، اتنظـ ــذه ارـ ــامل هـ ــاين ل حمت دـ ا نسـ
 .ايفت دامل، االرلا ة اإلعالنية، امحادة الميف لة، اغيف ذلك

عمة الال ق، مع التركيـز علـى   لنشر ا ق   اال“ ذامل ا ق  ”انظمت محلة بعن اا  - 36
الشــ اا االشــابامل، مــا خــالل اااقة التنميــة اال تماعيــة، ااملع ــد الــ    للشــ ام، ااااقة    

__________ 

 أا تتـيز لو فـال ااملـراهق  االشـ ام     هي خمية ا تماعية تعليمية تق م على ألان تكن ل  ي، اتسعى ان (7) 
ما ا نسـ  األـرهم، اصارـة ل أفقـر الفئـامل ل ال لـد، امكانيـة ال رـ ل ان التكن ل  يـامل ا ددـدة مـا            
خــالل تــ فيف قالــ م حممــ ل. احتقيقــًا لــذلك ُدعميــى قالــ م حممــ ل لكــة تلميــذ ل املــداقن االبتدا يــة     

يم املت لــب لكــة مدقن/مدقلــة، مــع امكانيــة الت ارــة ل مجيــع   بــ اقاغ اي، ال املرقلــة األلالــية للتعلــ 
املراكز التعليمية ال ك يف ما ا االمل العامة. اال دـزال هنـاك تقـدم ل انتـاآل حمت دـامل ترب دـة ل الـتحداث        
ــا           ــك م ــيف ذل ــي االعنصــري، اغ ــد العرق ــيم تقالــم املســؤالية، اال ع ــامل لتعم ــدة، ابروي ــاهب عمــة  دد من

  دة املتضمنة للمنظ ق ا نساين.امل الترب دايفت
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أشـ ر، اا  ـت ان    3العمة االضماا اال تماعيوا اقظيت هذه ا ملة بتكميية ا نيـة ملـدة   
مـال  العت هذه ا ملـة ان أا تكـرن ل  ـدال األع    .الش ام اأرحام/راق امل األعمال

العــام االــرأي العــام مســ لة العمــة الال ــق للشــ ام مــا منظــ ق ا قــ  ، ااملنظــ ق ا نســاين،     
ــ ع العرقــي االعنصــري   اُنفــذ أدضــًا مشــراع تعليمــي مشــترك بــ  املؤلســامل     .امنظــ ق التن

اااقة التنميـة اال تماعيـة، امصـر  الضـماا اال تمـاعي، ااااقة       -)املع د ال    للشـ ام  
ة، ااااقة العمـة االضـماا اال تمـاعي، ااإل اقة ال  نيـة للتعلـيم العـام(، بـدعم        التعليم اال قاف

مــا منظمــة العمــة الداليــة، كــاا اهلــد  منــل ا قاآل مســ لة العمــة الال ــق ل النظــام التعليمــي 
 .الرمسي، ما خالل م ا  تعليمية، اتدقد  مدق لي املراكز التعليمية للتعليم املت لب ل ال لد

املتعلــق  118561ملع ــد الــ    للمــرأة حبملــة لنشــر ا عــم القــان ا ققــم   ااضــميلع ا - 37
بــالتحر  ا نســي، مــا خــالل ملصــقامل ال قــامل مز ا ــة  ــرى ت ادع ــا ل مجيــع أحنــاء     
اإلقليم ال    ما خالل املددردامل اإلقليمية للشـؤاا ا نسـانية التابعـة للمع ـد، اكـذلك مـا       

انية ل شـ  الـ ااقامل ااملؤلسـامل العامـة، اصارـة      خالل التنسيق الداخلي مع انليامل ا نس
اااقة العمــة االضــماا اال تمــاعي، ا ــة ذلــك ل قــة مز ا ــة ا لــياًل لش ــراءامل ملعا ــة    

ا ـرى االضـميالع أدضـًا  جم عـة كـ يفة مـا التـدابيف         .(8)قاالمل التحر  ا نسي ل العمـة 
 .للت عية االتدقد  بش ا التشردع اا ق  

ــ مل - 38 ــد أنشـ ــامل     اقـ ــدا  ال يانـ ــامة إلعـ ــ ي شـ ــة لكـ ــع  ليـ ــة ل ضـ ــة  نـ اااقة الداخليـ
ا ـرى تـ فيف التـدقد  علـى تمي يـق       .االنداءامل، االتماقامل التقدم بشك ى مـا  ـزء معـ    

هــذا الــدلية ااملعا ــة الصــحفية ا يــدة، مــا منظــ ق ا قــ  ، ملســ لة العنــم الــذي دــؤثر علــى 
فيل، اب  ل خاى االلتكالل ا نسـي لوشـااى    األ فال ااملراهق  ما ا نس  أا ُدزآل  ام

ل واالمل الصحافة االعالقامل العامة ملقاق شر ة م نتيفيـدد  اكـانيل ني ، ااقـدة االتصـال     
 .(9)ل اااقة الداخلية

 
 (23الت رية )الفقرة   

يلت معا ة اشكالية العنم ضد النساء ااأل فال ااملراهق  ما ا نس  تلقـى لعـدة    - 39
ابعـد رـداق القـان ا ققـم      .التجابة وزأة قس  القمياع امركزة ل قاالمل المي اق أع ام 

ــر عــام  17514 ــرام ل تقرد ــ    االلتشــاقي ملكافحــة    2007، املع ــ  ال ، اتشــكية ا ل
__________ 

 (8) http://www.inmujceres.gub.uy/innovaportal/file/5137/1/Folleto%20Acoso%20_web.pdf. 

مـا   4شاصـًا، منـ م    41لـاعة عمـة. ااشـترك في ـا      32تقرقمل ل ق ة الشـر ة ال  نيـة االـتمرمل ملـدة      (9) 
 الامل ال اقية.ما كة ما الر  2ما كانيل ني ، ا  3م نتيفيدد ، ا 
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االنظام املتكامة  مادة األ فال ااملراهق  ما العنـم، بـدأمل عمليـة اضـع      (10)العنم العا لي
  املؤلسامل اانشاء ش كة للادمامل تتصر  في ـا كـة هيئـة    ليالامل تق م على االشتراك ب

)الصحة، األما، اردمامل اال تماعية، التعلـيم، اغيفهـا( قسـ  يصصـ ا ا  قـا مل ارـفامل       
اقــد لــاهم انشـاء ا لــ  الــ    االلتشــاقي ملكافحـة العنــم العــا لي ل ت  يــد    .كـة قالــة 

ا لــ  الــداء املشــ قة ان الســلمية   االكــرم مــا هــذا   .اتنســيق العمــة العــام ل هــذا ا ــال  
ــم      ــذ القــان ا قق ــة ل وــال يصصــل، االســ ر علــى تنفي ــة،   17514التنفيذد ــل التنفيذد اال حت

اتصميم اتنظيم خميب ملكافحـة العنـم العـا لي، ا عـم تنسـيق اتكامـة السيالـامل القمياعيـة         
اـذه املسـ لة، ااضـع     ملكافحة العنم العا لي اليت ترمس ا الكيانامل العامة املاتلفـة ذامل الصـلة  

امنـذ   .تقردر لن ي عا تنفيـذ تع ـدامل ا لـ ، اا الـة ال  نيـة للعنـم العـا لي، اغـيف ذلـك         
 . نة مقا عة ملكافحة العنم العا لي 19اا ا  العد  ان  2007 عام
أاقاغ اي م قدة ما أ ة ا ـاء العنـم ضـد النسـاء االميفـالمل      ”ال ا اق مشراع  - 40

 لية العنـم القـا م علـى نـ ع ا ـن  ااأل يـال، اقشـا امل للتكمييـة         ”ع ، مت اض“ااملراهقامل
 .“الصحفية

ال هــذا الســيا  فــشا ارميــة ال  نيــة ملكافحــة العنــم العــا لي، الــيت اضــع ا ا لــ       - 41
الــ    االلتشــاقي ملكافحــة العنــم العــا لي، كانــت قــدثًا بــالع األتيــة ال تــذام تع ــدامل   

 .لسيالة العامةليالية امؤلسية بتنفيذ هذه ا
، قــدم ا لــ  الــ    االلتشــاقي ملكافحــة العنــم  2012ال تشــردا ال ــاين/ن فمرب  - 42

، ل ا ـاق االلـتراتيجية   “تدابيف ما أ ـة بلـد خـال مـا العنـم العـا لي      ”العا لي اثيقة معن نة 
ــيت قــدم ا ولــ  األمــا    ــاة االتعــاد ، ال ــم املتصــة    .الداعمــة للحي ــشا العن ال هــذا اإل ــاق ف

با ان  العا لي ا/أا العا في، الذي تك ا ضـحاداه ألالـًا مـا النسـاء ااأل فـال ااملـراهق        
احتـد  ال ثيقـة ثالثـة حمـااق برناويـة احمـ قدا        .ما ا نس ، دعترب ما مشـاكة أمـا املـ ا ن    

عرضي : املنع، اال رـ ل ان العدالـة، اخـدمامل املسـاعدة، مـا ناقيـة، اايفـ قدا العرضـي          
 .اإلعالم االتدقد ، ات هية امل يف  ا ك مي ، ما ناقية أخرىلنظم 

__________ 

دتشكة ا ل  الـ    االلتشـاقي ملكافحـة العنـم العـا لي مـا املع ـد الـ    للمـرأة الـذي درألـل، ااااقة             (10) 
التنميــة اال تماعيــة، االســلمية القضــا ية، ااااقة الداخليــة، ااااقة الصــحة العامــة، ااااقة التعلــيم اال قافــة،  

العام، اول  املشرف ، اثالثة ممـ ل  للمجتمـع املـدين مـا أعضـاء      امع د األ فال ااملراهق ، اا اقة التعليم 
 ش كة أاقاغ اي ملكافحة العنم العا لي االعنم ا نسي.
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اُأقــرا تقــدم ل ا قاآل ُبعــد اإلعاقــة ل ليالــامل مكافحــة العنــم القــا م علــى نــ ع    - 43
احتقيقًا هلذا الكرم، أعد الربنامب الـ    لشعاقـة ااملع ـد الـ    للمـرأة مـ ا  لنشـر         .ا ن 

 .ردقة برايا ق   ااملنع، ُ  ع عد  من ا بمي
اا نظــام م ا  ــة قــاالمل العنــم القــا م علــى نــ ع ا ــن  ااأل يــال دســتع  برؤدــة   - 44

من جيــة لوفعــال تســاعد علــى  عــم انليــامل املشــتركة بــ  املؤلســامل ان عيــة كــة قميــاع،     
ال هـذا الصـد  دتعلـق األمـر      .انميالقًا ما منظ ق عرقي عنصري، االتنـ ع ا نسـي، ااإلعاقـة   

احيـد    .على مجيع ا  امل الفاعلة ما كة املست دامل االارا  في ا بـر   م ـد ي  بسيالة دتع  
نظام امل ا  ة امُلنش  تدابيف املنع، اش كة خدمامل الرعادة، ااعـا ة الت هيـة، االلجـ ء ان نظـام     

 .(11)العدالة، انظم املعل مامل، فضاًل عا الت هية االتدقد 
اضع نظـام حمـد  للسـلمية القضـا ية دضـم مجيـع        ، مت17514االتنا ًا ان القان ا ققم - 45

قضاة الصلز اايفام  ل شؤاا األلرة مـا  اخـة ال لـد، الـتة قضـاة متاصصـ  ل العنـم        
العا لي، أنشئت هلم أفرقة متعد ة التاصصـامل ل الع ارـم علـى نميـا  ال لـد ب لـره، ا ـرى        

ظـة حمكمـة العـدل العليـا ملتزمـة      ت فيف الت هية لكافة املتعامل  ااملتعـامالمل، ال هـذا الشـ ا ت   
 .لليقظة
اا تشكية املع د ال    للمرأة ااااقة التنمية اال تماعيـة ملرافـق عامـة لرعادـة النسـاء       - 46

ــة       ضــحادا العنــم القــا م علــى نــ ع ا ــن  هــ   ــزء مــا الــتراتيجية تــ فيف الــتجابة متكامل
 .امتاصصة ل هذا الش ا

ــق مســاعدة نفســي    - 47 ــذه املراف ــدم ه ــم    اتق ــامل للعن ــة للنســاء املعاني ــة اقان ني ة اا تماعي
ال ال قـت الـراها    .العا لي، ال املرافق امل    ة  اخة ال لـد تـ فر خـدمامل حمـام ل ايفكمـة     

  ااًا نقااًل لرعادة النساء ضحادا العنم القـا م   12مرفقًا عامًا ا  18دعمة ل اإلقليم ال    
 .على ن ع ا ن 

ات فر هذه األ  زة خدمـة   . وت األ  زة النقالة ل مرافق الرعادةأُ 2011ال عام  - 48
اجيري أدضًا االضـميالع   ـام    .الكشم عا العنم القا م على ن ع ا ن  ام ا  اتل األالية

الترادب االت عية على الصعيد ا تمعي لتعمـيم اردمـة ل املراكـز ا ضـردة اال لـدامل ااملنـا ق       
ــة ــى    2013 ا 2012ال عــامي  .الردفي ــق عل ــة ل املراف ــة التقني ــة األفرق ــدقد  كاف ،  ــرى ت

االنتـ اء مـا التكمييـة علـى      2015ااملزمـع لعـام    .ا قاآل قعادة امل ليامل ضـحادا العنـم العـا لي   

__________ 

 .27تدابيف السلمية القضا ية م قدة امعراضة ل الت رية ققم  (11) 
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بلع عـد    2012ال عام  .الصعيد ال   ، مع االنت اء ما تركي  ا  اا ل مجيع املقا عامل
 .2013االلتشاقامل اليت  ت 

ــا - 49 ــادر      افيم ــان ا ال اين/دن ــدأ ل ك ــق بعنصــر اإللــكاا، ب ــذ مشــراع   2009دتعل تنفي
، الـذي اضـعتل اااقة   “اإللكاا املؤقت ال ددة للنساء اراق امل ما قاالمل العنم العا لي”

اإللكاا ايمييب األقاضـي اال يئـة ااااقة التنميـة اال تماعيـة، بتكمييـة ا نيـة كمـا ذكـر مـا          
 194، التفا  مـا هـذا الربنـامب    2013ردا األال/أكت بر اتش 2009افيما ب  عامي  .ق ة

 .شاصًا 694ما األ فال ااملراهق  ما ا نس ،  جم ع  500امرأة ا 
، 2007النظام الصحي ال    املتكامة د  د، منـذ عـام    -ال اااقة الصحة العامة  - 50

ــة اار      103 ــد، ل املؤلســامل العام ــى أحنــاء ال ل ــة، م اعــة عل ــة اقال ــك   أفرق ــا ل ذل ارــة،  
ادنـا  اـذه األفرقـة تنظـيم      .املؤلسامل العامة غيف الداخلة ل النظام الصـحي الـ    املتكامـة   

ا ـاء ل بيانـامل عـام     .ا عم الرعادة ل املؤلسة، ات فيف املساعدة امل اشرة للحاالمل ا سـيمة 
ا منـ ا  امرأة فـ   ارامسـة عشـرة مـا العمـر ت ـي        522 200أنل أ ردت حتردامل عا  2012
امـا هـؤالء تكفلـت     .ل املا ـة( للعنـم العـا لي انا أا مـا ق ـة      0.8امـرأة )  4 090تعرم 

 .امرأة 1 711أفرقة اإلقالة ل مس لة العنم العا لي بـ 
ال كنــم مع ــد أاقاغــ اي الــ    لو فــال ااملــراهق ، تعمــة انا ل مجيــع أحنــاء  - 51

ام املتكامــة  مادــة األ فــال ااملــراهق  مــا العنــم،  نــة الــتق ال حمليــة تابعــة للنظــ 15ال لــد 
 ـــد  ان االلـــتق ال االت  يـــل اتنســـيق العمـــة ل قـــاالمل العنـــم علـــى قعادـــة األ فـــال   
 .ااملــراهق  مــا ا نســ  بشــكة مشــترك بــ  القمياعــامل، ل ا ــاق /ــ ذآل ا مادــة املتكاملــة   

تـل، علـى تقـدد خـدمامل تعـا       ادعمة مع د أاقاغ اي ال    لو فال ااملـراهق ، مـا ناقي  
د ميــًا قــاالمل العنــم الــيت دتعــرم هلــا األ فــال ااملراهقــ ا مــا ا نســ ، مــا خــالل مراكــز  
الدقالــامل ااإلقالــة ل كــة مقا عــة مــا مقا عــامل ال لــد: خــب اهلــاتم الســاخا )ارــب          

امـا   .ة(، ااقـدة الرعادـة العا ليـ   Casamigaاألاق (، امراكز اإلقالـة العا ليـة، ا اق الرمحـة )   
برنــامب قعادــة األ فــال ااملــراهق  مــا   2012ناقيــة أخــرى أنشــب ل تشــردا ال ــاين/ن فمرب  

اد  ـد ل عارـمة ال لـد فردـق      .ا نس  ما ضحادا االياق ا/أا االلتكالل ا نسي التجاقي
اأبرمـت أدضـا اتفاقـامل مـع منظمـامل ا تمـع الـدام         .مت ه  للتعامة مع ا ـاالمل الـيت تنشـ    

أمًا مـا ذاامل األ فـالوا    170اللتجابة ل مخسة مآا لوم امل ذاامل األ فال تسع تقضي با
ــدد  )    ــاالمل ل م نتيفيـ ــذه ا ـ ــد ة هلـ ــة ايفـ ــدمامل الرعادـ ــانيل ني  )  4اخـ ــامل(، اكـ  5اتفاقـ

 .اتفاقامل(، الاا خ ليل )اتفا  ااقد(
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ذي دت ـع  املكتـ  الـ    للعنـم العـا لي االشـؤاا ا نسـانية، الـ        (12)اأنش مل ال ااقة - 52
الشر ة ال  نية، امددردامل العنم العا لي االشؤاا ا نسانية ل مقاق الشر ة اتت ـع التنسـيق   

اقـدة   34ات  ـد ل اإلقلـيم اعلـى الصـعيد الـ          .التنفيذي، ااعتمـدمل نظام ـا الـداخلي   
مـا   119م يفـًا )  426متاصصة ل العنـم العـا لي االشـؤاا ا نسـانية، دعمـة اـا امجـااًل        

ــا النســاء(  307ل ا الر ــا ــنظم املرلــ م   .م ــم   317/2010اد ــان ا قق بشــ ا  18315الق
 .(13)ا راءامل الشر ة للتحقيق ل العنم العا لي

الدى نظام ا اقة األما العام معياق ن عي للعنم العا لي دربب بـ   ـرا م اإلرـابامل     - 53
العـا لي مـا ناقيـة    االت ددد االعنم الشاصي ااالنتحاق االقتة اغيفهـا مـا ناقيـة، االعنـم     

ادتيز هذا املعياق أدضًا العمة م اًل علـى حتليـة نـ ع العنـم اتـ اتره، اع امـة ارميـر،         .أخرى
االش كة العا لية ااال تماعية للضحية، اتسجية التـدابيف املؤقتـة الـيت ايـذ ا العدالـة، ات  يـل       

اأ ى تنفيـذ هـذا املعيـاق     .دـامل املنّفذ/املنفذة ان التشااق مع نظام ا اقة األما العام بش ا التحر
 .(14)ان ادا ة ك يفة ل تسجية امجع ا راءامل الشر ة املتعلقة بالعنم العا لي

ــم        - 54 ــاق العن ــذ معي ــدعم تنفي ــا لي ل ــم الع ــامل العن ــد اعُتمــد برات كــ ل ا اقة معل م اق
 ا ـرى أدضـًا، مـا أ ـة التسـجية الـ ققي،       .(15)العا لي الـذي اضـعل نظـام ا اقة األمـا العـام     

 .اعدا  التماقامل ابمياقة حمد ة مماثلة ملعياق العنم العا لي
افيما دتعلق بااللتجابة  االمل ارمير ا سيم الذي تتعرم لل النساء ضـحادا العنـم    - 55

الـتادام تكن ل  يـامل    (16)مـا تـدابيف ا يـاة االتعـاد      3العا لي،  رى ل ا اق التـدبيف ققـم   
املصـممة لررـد األشـااى،     -خالخة الكترانية  -ع التحقق ما مكاا ال     احتددد امل ق

ــ مر اــا ايفــاكم املاتصــة          ــيت ت ــة ال ــدابيف ا ماد ــال لت ــدى االمت  ــة م ــة امراق  ــيت تســمز  تابع ال
اافــرمل اااقة  .(1)املتاصصــة ل العنــم العــا لي، اا نا يــة، ااالبتدا يــة( )مرفــق ال ثيقــة       

ــة     ــع ايفــاكم ا نا ي ــدقد  االتنســيق م ــة الت ــا لي،   الداخلي ــم الع ، اايفــاكم املتاصصــة ل العن
اهيئامل الدفاع، االنيابة ااال عاء العام، ما أ ة االلتفا ة ما هذه التكن ل  يامل، انسـقت  

__________ 

 2012تشـــــــــــــــــــــــردا ال ـــــــــــــــــــــــاين/ن فمرب    22املـــــــــــــــــــــــؤق    382/2012املرلـــــــــــــــــــــــ م   (12) 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/7012/11/min_772.pdf. 

 (13) https://www.minterior.gub.uy/genero/images/stories/guia_de_procedimiento_policial.pdf. 

هدا  اقصا ية فقب، بة تس م أدضًا ل اضع الـتراتيجية للحمادـة ااملنـع، اتتـيز امكانيـة      لي  للمعل مامل أ (14) 
 تقدد معل مامل م مة تتسم با   ة ان العدالة بش ا ا الة الراهنة اخلفيت ا.

 (15) https://www.minterior.gub.uy/genero/images/stories/protocolo_violencia_domestica.pdf. 

 .17726ما القان ا ققم  4ا  3ااملا ت   17514ما القان ا ققم  11باملا ة عماًل  (16) 

https://www.minterior.gub.uy/genero/images/stories/guia_de_procedimiento_policial.pdf
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مع اااقة التنمية اال تماعية ااملع ـد الـ    للمـرأة إلنشـاء مرافـق لرعادـة الضـحادا ااملعتـددا         
 .2013بدأمل عمل ا ل أدل ل/ل تمرب 

اتفــق املع ــد الــ    للمــرأة مــع اااقة الداخليــة علــى تشــكية فردــق   2013ال عــام  - 56
تق  )يرد ( ملرفق عام للرعادة املتاصصة م  ل ان النساء االر ـال املعتـددا الـذدا دك نـ ا     

ــة ” ــاهزدا اللــتادام   ــة   “ارالخــة اإللكتراني ــ فيف املســاعدة النفســية ااال تماعي ــة ت  .، بكي
للرعادة، خيتا أقدتا بالتعامة مع املعتـددا، اانخـر بالتعامـة مـع      ادضم املرفق قاليًا فردق 

اا ـًا   280امنـذ انشـاء املرفـق الـُتادم      .النساء، حتت اشرا  اققابة املع ـد الـ    للمـرأة   
، كـاا دسـتادم مـا بـ      2014كان ا األال/ دسـمرب   31، ال “ارالخة اإللكترانية”ما 
، امتــد ذلــك ان كــانيل ني  الــي  ا   ل  2014ام ال عــ .اا ــًا ل م نتيفيــدد  90ا  80

انظمــت الســلمية القضــا ية قلقــة عمــة للتــدقد  علــى هــذه املســ لة ل  .بالتــا الــاا خ لــيل
 .مركز الدقالامل القضا ية

اا اقدة العنم ا نساين ل مركز القيا ة امل قـدة تعمـة باعت اقهـا مركـزًا للمراق ـة،       - 57
مـــا أفـــرا  الشـــر ة )مـــددر، مـــددرة  28كانـــت تضـــم ، 2013ال كـــان ا األال/ دســـمرب 

ال  .ق ــاًل 13امــرأة ا  15م يفــًا(، كــاا منــ م  22مســاعدة، أقبعــة مكلفــ ا بالن بــامل،  
 .، اعُتمد برات ك ل عمة هذه ال قدة2013 عام
أنشــئت  اق اإلقامــة القصــيفة )تــ فيف الســكا اا مادــة ااإلقشــا         2012ال عــام  - 58

املعـيالمل ألبنــاء أا بنــامل، مـا ضــحادا العنــم العـا لي الــال  تتعــرم    للنسـاء ال قيــدامل ا/أا  
اتقع هذه الداق ل م نتيفيدد ، اهي ذامل نميـا  ا ـ ، اتعمـة  ـ ال      .قيا ا رمير اشيك

افيمـا بـ     .امـرأة تعـ ل أا ال تعـ ل أ فـااًل(     12شاصـًا )احبـد أقصـى     30العام، اتتسـع لــ   
مـا   135امـرأة، ا   73الـتفا  مـا هـذه الـداق      ،2013اتشردا ال اين/ن فمرب  2012عامي 

 .األ فال ااملراهق  ما ا نس 
افيما دتعلق بتع ديف اليتامى مـا أبناء/بنـامل النسـاء ضـحادا العنـم العـا لي، ُخص ـا         - 59

، ُ فـع ل هـذا   2014ال شـ ا /فربادر   .التحقا  للضماا اال تماعي دعميي ا ـق ل معـا   
 .التحقاقًا 125الش ا 

ــ    للمــرأة    2011ل عــام ا - 60 ــة، ااااقة   -شــرع املع ــد ال ــة اال تماعي اااقة التنمي
ــذ     ــة، االســلمية القضــا ية ل تنفي ــة، ااااقة الصــحة العام ــامب الشــامة ملكافحــة  ”الداخلي الربن

 .، بدعم ما ال كالة اإلل انية للتعااا الدام ما أ ـة التنميـة  “العنم ا نساين ل أاقاغ اي
ا الربنامب: قلم الـتراتيجية ا نيـة للقضـاء علـى العنـم القـا م علـى نـ ع         اكاا ما نتا ب هذ

ا ــن ، بالتنســيق مــع ا لــ  الــ    االلتشــاقي ملكافحــة العنــم العــا لي االنظــام املتكامــة    
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اتتجل هذه االلتراتيجية ان اعت ـاق العنـم القـا م علـى      . مادة األ فال ااملراهق  ما العنم
ــة   ــ ع ا ــن  مشــكلة هيكلي ــا  ا ــ       ن ل وتمــع أاقاغــ اي، التت ارــة قــ  د ضــع مي 
 .لتحددد أال دة هذه اإلشكالية

أاقاغــ اي م قــدة مــا أ ــة ا ــاء العنــم ضــد النســاء  ”اتــال ذلــك تنفيــذ مشــراع  - 61
، الذي  فع بل قدمًا ان األمـام ا لـ  الـ       2014-2012للفترة “ االميفالمل ااملراهقامل

لعا لي االنظـام املتكامـة  مادـة األ فـال ااملـراهق  مـا العنـم،        االلتشاقي ملكافحة العنم ا
باالشتراك مـع منظ مـة األمـم املتحـدة ل أاقاغـ اي، ابـدعم مـا اكالـة أاقاغـ اي للتعـااا           

ادركز هذا املشراع ألالًا علـى منـع العنـم القـا م علـى نـ ع ا ـن  ااملعاق ـة عليـل           .الدام
ذ االلـتراتيجية ال  نيـة املتعلقـة بـالعنم القـا م علـى نـ ع        االتئصالل، اغادتـل املسـاتة ل تنفيـ   

ــة       .ا ــن  ــع اا ماد ــدابيف للمن ــة الشــاملة دتضــما ت اتقــدم هــذه االلــتراتيجية / ذ ــًا للرعاد
 .ااملساعدة ااعا ة الت هية

أ ردـت ل أاقاغـ اي أال  قالـة التقصـا ية ا نيـة للعنـم القـا م         2013ال عام  - 62
يـال، ل ا ـاق املشـراع السـالم الـذكر، بالتنسـيق مـع املع ـد الـ             على نـ ع ا ـن  ااأل   

اكانت املساتة الك يفة هلذه الدقالة حتددد خب بدادة علـى الصـعيد الـ    بشـ ا      .لشقصاء
ــامل       قجــم يــاهرة العنــم ضــد النســاء االميفــالمل ااملراهقــامل اخصا صــ ا، قيــج اا ال يان

اى، أا مرافــق الرعادــة ل قــاالمل العنــم،    املتاقــة لل لــد قــ  انا تــ   فقــب مــا الشــكا      
ــة  أا ادضــا  ان ذلــك أا هــذه الدقالــة االلتقصــا ية تعتــرب    .الدقالــامل االلتقصــا ية ا ز ي

مدخاًل ألالـيًا ل ضـع مؤشـرامل تسـ م ل  عـم السيالـامل العامـة املتكاملـة ملنـع العنـم ضـد            
 .املرأة ل بلدنا ااالهتمام بل ااملعاق ة عليل االتئصالل

 .املؤشرامل ارارة بالعنم العا لي - 63
 104: (17)عد  املت م  بالقتة )أ( 
 100 000معــــدل قتــــة اإلنــــاث امــــ مل النســــاء بســــ   العنــــم لكــــة   )م( 

 2.85 :(18)امرأة

__________ 

عد  الدعااى ا نا ية املقامة ل  را م قتة اإلناث االقتـة ااالغتيـال انسـ ت ا املئ دة/عـد  الـدعااى ا نا يـة        (17) 
ل انسـ ت ا املئ دـة. للفتـرة    اليت ردقمل في ا أقكام )باإل انة أا الترب ة( ل  را م قتة اإلناث االقتـة ااالغتيـا  

 .2014تذاق/ماقن  31ان  2013نيساا/أبردة  1ما 

ش رًا املاضـية ل ا ـاق لـيناقد هامل قتـة      12عد  الميفالمل ااملراهقامل اال الكامل ااملسن امل املقت المل ل الـ  (18) 
ملصـدق: م ضـ ع   امقسـ مًا علـى عـد  النسـاء املقيمـامل ل ال لـد )ا       100 000اإلناث املاتلفة، مضرابًا ل 
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ــاث:    )آل(  ــة اإلن ــ م  بقت ــابع     19عــد  املت ــة الت ــم اا رل )املصــدق: مررــد العن
 10( )األ ـر  2014تذاق/مـاقن   31ان  2013نيسـاا/أبردة   1ل ااقة الداخلية، للفترة ما 

 (2-10ا  1-10 ا
ــا        ) (  ــد  اإلمجــام للســكاا م ــى الع ــرأة عل ــم ضــد امل عــد  الشــكااى مــا العن
 النساء:

 0.008=  1 708 13/481 352: 2009عام  )هـ( 
 0.007=  1 708 12/481 312: 2010عام  )ا( 
 0.008=  1 708 12/481 947: 2011عام  )ا( 
لتقصــا ية للعنــم القــا م علــى نــ ع ا ــن  ااأل يــال تؤكــد   اا الدقالــة اال )يف( 

خميــ قة العنــم الــذي لــاقن ضــد النســاء االميفــالمل ل ا ــال ارــاى )األلــرة، الزا ــاا(     
ل املا ــة مـا النســاء ألقـد أشــكال العنــم    68.8اتعـرقم   .االعـام )ا تمــع، العمـة، التعلــيم(  

 .امـرأة(  650 000  ما ل ـة أك ـر مـا    القا م على ن ع ا ن  ل اقدى فترامل قيا ا )اه
ل املا ــة مــا النســاء الــال  مــرقا بعالقــامل اااآل ل قيــا ا أ ــا تعر ضــا   45.4اقــد أعلــا 

ل  23.7أقيانًا للعنم ما  ان  الزاآل أا الـزاآل السـابقوا ابالنسـ ة ان العـام املاضـي، فـشا       
 12 ممـا لـ ق هلـا الـزااآل ل الــ     املا ة ما النساء الال   ل ا االلتقصاء، مـا املتزا ـامل أا   

اقسـ  نـ ع العنـم، فـشا العنـم النفسـي هـ  األشـيع          .ش رًا املاضية، قد مـرقا اـذه ا الـة   
ل املا ة(، ادت د ى بشكة متزاما مع أشكال العنم األخـرىوا اثـاين أشـيع عنـم هـ        43.7)

ــم ال ــدين )  19.9العنــم االقتصــا ي )  ــة(، ا العن ــة(، فــ  14.8ل املا  العنم ا نســي ل املا 
 .“(امل  ز ال الثي” .11)اإل اق  .ل املا ة( 6.7)
 

 (25الت رية )الفقرة   
ــالفقرة   - 64 ــة بـ ــية املتعلقـ ــان ا   19اق  ل الت رـ ــة علـــى مشـــراع ارـــاليف القـ أا امل افقـ

ــا ي، ايفــد  هلــا كــان ا األال/ دســمرب    ــة املاتصــة    2014ا ن ــايف للجن ــد ت  لــت قــ  دت ، ق
اعت اقهـا املالقظــامل الــيت قدمتـ ا  تلــم املؤلسـامل ااملنظمــامل علــى    بامل ضـ ع أا تضــع ل  

ادتضما االقتـرايف الـذي قدمـل ا لـ  الـ    االلتشـاقي ملكافحـة العنـم العـا لي           .املشراع

__________ 

الـتنا ًا ان ال يانـامل املقدمـة مــا مررـد العنـم اا رلــة التـابع لـ ااقة الداخليــة ااإللـقا امل السـكانية الــيت          
 أعدها املع د ال    لشقصاء(.
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االنظــام املتكامــة  مادــة األ فــال ااملــراهق  مــا العنــم ان ولــ  النــ ام املعاق ــة علــى           
 .، ل اء بشعالا قضا ي أا بدانلاالغتصام ل الزااآل أا الزااآل العرل

 
 (27الت رية )الفقرة   

ــا اختصــاى ل مســ لة العنــم          - 65 ــالنظر ل مســا ة األلــرة هل اا ايفــاكم الــيت يــتا ب
ات  ـــد ل م نتيفيـــدد  لـــت حمـــاكم متاصصـــة لولـــرةوا ات  ـــد ل ع ارـــم  .(19)العـــا لي

 تصة باأللـرة تتـ ن النظـر ل    املقا عامل ال باندا االن بييدقان الي  ا   ه الك تا مقاق 
ال  . عااى العنم العا لي بصالقيامل متماثلة، اتضم أفرقة التشـاقدة متعـد ة التاصصـامل   

املراكــز األقــة لــكانًا اال عيــدة نســ يًا عــا عارــمة املقا عــة، دــذه  االختصــاى ان حمــاكم     
اقــًا، مت حتيــة اليــاذ التــدابيف األاليــة األك ــر ا  “ رــالقيامل عا لــة”الصــلز الــيت تعمــة بـــ  

ال م نتيفيدد  أدضا مكت  ألم  املظـاج   .الدعااى ان ايفكمة االبتدا ية املاتصة ل املقا عة
 تا بشؤاا األلـرة دنظـر ل  عـااى العنـم  اخـة األلـرة، ادضـم ثالثـة أعضـاء )مـددرة،           

أحنـاء   ال لـا ر  .ااثناا ما م يفي املكت  معينـاا ل كـة مقـر قضـا ي  ـتا اـذه املسـ لة(       
ال لد د  د أقبعة اثالث ا مكت ا للمظاج ل ع ارم املقا عامل أا املدا الكربى تنظر ل مجيـع  

ل  2004افيمــا دتعلــق حتددــدا  ســ لة العنــم  اخــة األلــرة، أنشــئت ل  ادــة عــام  .املســا ة
 .2010العارمة أقبع حماكم ابتدا ية متاصصـة لولـرة، اأنشـئت حمكمتـاا أخردـاا ل عـام       

 -ادصـة عـد  حمـاكم األلـرة      .أنشـئت حمكمـة متاصصـة لولـرة ل بانـدا      2011عام  ال
ال  .“متعــد ة املســا ة”حمكمــة  14، تضــا  الي ــا 51ان  -فيمــا عــدا ايفــاكم املتاصصــة 

م نتيفيدد  ثالثة مكات  لال عاء العام متاصصـة ل مسـ لة العنـم العـا لي، تتـ لم مـا مـدع        
انا  /نا  ة املدعي العام، امدع عام معاق/مدعية عامـة معـاقة،   عام ا  /مدعية عامة ا نية، 

 .دعمل ا أمام ايفاكم املتاصصة ل ا لسامل، ال امللفامل اليت تلي ذلك
اتق ل السلمية القضـا ية انـل عنـد النظـر ل  عـ ى مؤقتـة اجيـري بعـد ذلـك النظـر ل            - 66

شــاكة، م ــة عــدم ا ــ    عــ ى ق يســية ل مقــر قضــا ي تخــر، دتعــرم املتقاضــ ا لــ عيف امل 
اقت ـا  بـ  اإل ـراءامل املتاــذة االقـراقامل الصـا قة عـا القضــاة املتاصصـ  الـيت حتـال بعــد          
ذلك ان مقاق قضادا األلرة املاتصة، االتجز ة املفتعلة للـااع ان عـدة قضـادا، ممـا دـؤ ي ان      

ــة، نت       ــ ا، اان تكــراق األ ل ــب بين ــ اا  اا قاب ــة تســتمر بشــكة مت ــااى  تلف ــ اع   ع يجــة لت
اا  عـااى العنـم ضـد املـرأة الـيت تصـة ان املقـاق ا نا يـة تكـ ا           .اختصارامل شـ  القضـاة  

__________ 

، ااهلد  منـ ا محادـة الضـحية الـا ر أفـرا  األلـرة. اهنـاك        17514در  تنظيم هذه املس لة ل القان ا ققم  (19) 
اما بعدها ما قان ا األ فال ااملـراهق ، فيمـا دتعلـق حبمادـة ققـ   األ فـال        117املا ة  اختصاى     

 ااملراهق ، ل اء امل د ة أا املنت كة.
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عـــا ة ل شـــكة  ـــرا م، كالقتـــة، ااإلرـــابامل، ااالغتصـــام، االتحـــر  ا نســـي بالقص ـــر  
ـــ      أا ــرًا اقا  الشــكة اإل رامــي ل ــم  ”املعــ ق ، اااللــتكالل ا نســي، ادقــة ك  ــة العن  رل

ادالقـا ل ا ـال ا نـا ي     .(1995  ا/د ليـل   12املـؤق    16707 ا ققم )القان“ العا لي
ا    رع بامل ل التركيز على ال قـا ع مـا منظـ ق  نسـاين، اتالقذـا هـذه الصـع بة ب  ـل         
خاى عند ا كم على لل ك املرأة الضحية أا املرأة املعتددة ل ا ـاق اعتـداء لـابق دكـ ا قـد      

، ال فترامل حمد ة عنـد ا كـم ل  عـااى التحـر  ا نسـي      أ ى ان م مل املعتدي أا ارابتل
 . راهق/مراهقة

، الذي دقضـي بـش قاآل   7755ايذمل حمكمة العدل العليا القراق ققم  2012ال عام  - 67
املماقلامل ا يدة ما أ ة القضاة/القاضيامل العامل  ل حماكم األلرة املتاصصـة، امـا هـم    

ــم    اايـــذ أدضـــًا القـــراق    .ل ال لـــد ب لـــره  17514 ذاا اختصـــاى ل تمي يـــق القـــان ا ققـ
، املعتمـدة ل  “ق اعـد براادليـا املا ـة   ”الذي دضـم   2009نيساا/أبردة  1املؤق   7647 ققم

 .(20)مؤ ر القمة القضا ي األد يفي األمردكي الرابع عشر
ال ايفـــاكم االبتدا يـــة لولـــرة املتاصصـــة ل العنـــم العـــا لي ال قـــان ا األ فـــال   - 68
ل املا ــة( بقــان ا   66قضــية منــ ا )  5 279قضــية، تتعلــق   8 025، ُقفعــت (21)املــراهق ا

ل املا ــة(  34قضــية بقــان ا األ فــال ااملــراهق  )  2 451، ا 17514العنــم العــا لي ققــم 
ل املا ة مـا قضـادا العنـم العـا لي املرف عـة ل       80.9اتتضما الـ  .(14ا  13ا  12)األ ر 
 .ل املا ــة مـا القضــادا شـك ى مــا العنـم ال ــدين    52.6فســي، ا ـة  العنـم الن  2012عـام  

ل املا ــة  29.9ل املا ــة مــا القضــادا تتعلــق فقــب بــالعنم النفســي، ا    41.2ااق  أدضــًا أا 
ــدين االنفســي، ا   ــالعنم ال  ــالعنم ال ــدين اقــده   17ب ــة ب االعنــم ا نســي االعنــم   .ل املا 

، دالقـا أا الشـكااى   2011ال يانـامل ب يانـامل عـام     ا قاقنة هـذه  .األب ي تا األقة قداثًا
ل املا ة(، اأا الشـكااى مـا    41.2ل املا ة ان  20.6ما العنم النفسي قد تضاعفت )ما 

ل املا ــة(، اأا الشــكااى  29.9ل املا ــة ان  23.6العنــم ال ــدين االنفســي قــد اا مل )مــا 
__________ 

. اقـد اعتمـدمل هـذه الق اعـد     2009نيسـاا/أبردة   2املـؤق    34/2009، التعميم ققـم  7647القراق ققم  (20) 
، براادليــا(، 2008يفي األمردكــي الرابــع عشــر )تذاق/مــاقن  ل اال تمــاع العــام ملــؤ ر القمــة القضــا ي األدــ  

ما الق اعد الـدنيا الـيت تكفـة لوشـااى ذاي األاضـاع الضـعيفة امكانيـة االقتكـام          100قيج اتفق على 
ــا   األلالــية لنمــ ذآل       ان القضــاء  اا أي  ييــز. اتعــد هــذه الق اعــد تقــدمًا م مــًا ل حتددــد اتنســيق امل 

اء اليل على قدم املساااة، اد م اهتمامًا خارًا ألضعم فئامل السكاا، ادسـعى ان ا ـد   للعدالة لكا االلتج
ما الصع بامل، اااالة ا  ا ز اليت  نع هؤالء األشااى مـا املماقلـة التامـة للحقـ   الـيت دعتـر  هلـم اـا         

 النظام القان ين أمام نظم العدالة.

العـا لي االـاءة معاملـة األ فـال دـتم ألالـًا مـا خـالل تمي يـق          اا تدخة السلمية القضا ية ل قاالمل العنـم   (21) 
 اقان ا األ فال، اتسمى هذه ا االمل عا ة قاالمل قان ا األ فال ااملراهق . 17514القان ا ققم 
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ل  17ل املا ــة ان  36.6)مــا  مــا العنــم ال ــدين قــد ترا عــت ان أقــة قلــياًل مــا النصــم   
ل املا ـة، ألا هنـاك قـاالمل عددـدة تقـدم في ـا شـكااى         100اال دصـة ا مـ ع ان    .املا ة(

 .(15ما أك ر ما شكة ما أشكال العنم وتمعة )اإل اق 
ــا لي        - 69 ــم الع ــة املاصصــة للمحــاكم املتاصصــة ل العن ــة بامليزاني ــامل املتعلق اا املعل م
امليزانيــة قســ  املكتــ ، بــة قســ  نــ ع اإلنفــا ، الــذلك فــشا الســلمية  تــر  ل قســام  ال

 .القضا ية ال  لك هذه ال يانامل مصنفة
ــال       - 70 ــة علــى مقــاق حمــاكم األلــرة املتاصصــة مسحــت باالمت  اُأ خلــت حتســينامل ما د

للمتميل امل اليت تقضي بالفصـة بـ  املعتـددا االضـحادا، لـ اء بالنسـ ة ان االنتظـاق أا التنقـة         
امت أدضـًا انشـاء    .اخة املقاق، ا ـرى حتسـ  املكـاا املاصـا النتظـاق األ فـال االميفـالمل        

أفرقة التشاقدة متعد ة التاصصامل تعمـة ل هـذه املقـاق، اتتـ لم مـا أخصا ي/أخصـا ية ل       
المي  الشرعي، اأخصا ي/أخصا ية ل المي  النفسي، ا  ي  نفسي/  ي ة نفسـية، امسـاعد   

ــة اال تماع  ــةلشــؤاا الرعاد ــ بت        .ي ــة ل ن ــ يف  للعم ــا امل ــق م ــدد  فرد اد  ــد ل م نتيفي
 .(16 )اإل اق

 
 (29الت رية )الفقرة   

دتــ ن املع ــد الــ    للمــرأة تنســيق اهليئــة املشــتركة بــ  املؤلســامل ملكافحــة االيــاق   - 71
 اتضـم هـذه اهليئـة    .2008بالنساء ألغرام االلتكالل ا نسي التجاقي منذ انشـا  ا ل عـام   

ا د  هذه اهليئة ان تنسـيق عمـة    .(22)هيئامل عامة، امنظمامل ا تمع املدين، اهيئامل  الية
ــة للتعامــة مــع هــذه       ــد االختصارــامل ااملــ اق  املؤلســية الراهن ــامل ل هــذا ا ــال بتحدد اهليئ

شرعت اهليئة ل اضع اثيقة م ا   ت  ي ية التراتيجية اللـتحداث   2013ال عام  .املس لة
ال  .2014اُقـدمت هـذه ال ثيقـة ل عـام      .دة امساعدة األشااى ضحادا االيـاق نظام  ما

ــ بر   ــم   2014تشــردا األال/أكت ــة قق ــذي 588/2014، اعُتمــد مرلــ م الســلمية التنفيذد ، ال
 .حيد  شكة هذا ا ال ما العمة، اد لع نمياقل ليشمة مجيع أشكال االياق باألشااى

__________ 

ــة انا    (22)  ــذه اهليئ ــة النســا ية ل ولســي      10تضــم ه ــة، ا م ع ــامل اراق ي ــة )اااقة العالق مؤلســامل قك مي
ــى االلــتكالل ا نســي لو فــال     الربملــاا، مع ــد أا ــة للقضــاء عل ــة ال  ني قاغــ اي لو فــال ااملراهق /اللجن

ــة ااال عــاء      ــيم اال قافــة، النياب ــة، الســلمية القضــا ية، اااقة التعل ــة اغــيف التجاقد ااملــراهق  لوغــرام التجاقد
ــة، اااقة الســـ   ــة، اااقة الصـــحة العامـ ــة، اااقة الداخليـ ــة اال تماعيـ ــام، اااقة التنميـ ــة العـ ياقة، اااقة العمـ

مؤلسامل غـيف قك ميـة )الـداق املفت قـة، الميردـق، شـ كة أاقاغـ اي ملكافحـة          3االضماا اال تماعي(، ا 
 العنم العا لي االعنم ا نسي(، ااملنظمة الدالية لل جرة، ااألمم املتحدة )برنامب األمم املتحدة اإل/ا ي(.
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يـاق ترمـي ان قعادـة النسـاء ال الكـامل، اهـي  ـزء        اا خدمة قعادة النساء ضـحادا اال  - 72
ــ ا           ــق  رقلت ــا دتعل ــا، فيم ــذلك فش  ــ ع ا ــن ، ال ــى ن ــا م عل ــم الق ــة العن ــام م ا   ــا نظ م

اتشـمة هـذه    .التجرد ية، تزدد ما قجم امل اق  ال شردة االساعامل املاصصة للرعادة امل اشرة
ــرقا       ــال  ل ــاء ال ــة النس ــتجابة متاصصــة ل قعاد ــة ال ــرام    اردم ــاق ألغ ــة اي ــرقا حبال أا م

االـدخ ل  ـ عي ل هـذه     .االلتكالل ا نسي، ما منظ ق  نسـاين امنظـ ق ققـ   اإلنسـاا    
، 2013اتشــردا ال ــاين/ن فمرب  2011افيمــا بــ  تذاق/مــاقن  .اردمــة ذامل النميــا  الــ   

ان  2014اأشـاقمل معل مـامل اردمـة عـا عـام       .امرأة بالرعادـة ل هـذه اردمـة    66قظيت 
تــ فيف الرعادــة امل اشــرة للنســاء )بالــتحداث الــتراتيجية للتــدخة الشاصــي مــا أ ــة التعــال   
الشامة ت فر الدعم النفسي، ااملساندة االتكفة قان نيًا، اارراآل ما األامة، ااعا ة األاارـر  
 العا لية، االت  يل ااملش قة ل ا تمـع االعمـة، حتقيقـًا لالنـدماآل اال تمـاعي(وا اتقيـيم ارميـر       
)باالتفا  على تدابيف مع املرأة، اعند الضراقة مع اااقة الداخلية االسـلمية القضـا ية اغيفتـا    
ما ا  امل الفاعلة املاتصة ل هذه املس لة(وا اي يز اتنظيم اثا ق اهلجرة مل ا   أاقاغـ اي  

 وا اتـ فيف الت  يـل ااملشـ قة ألفـرا  األلـرة     (23)ااأل ان  ما خـالل خميـة االلـتجابة السـردعة    
ــة(وا ااملتابعــة االتنســيق مــع        ــع اا ماد ــة أا م ــام املن )لــ اء مــا قيــج اعــا ة األاارــر العا لي

 .(24)املؤلسامل األخرىوا االع  ة المي عية للم ا ن  ااأل ان  )بتـ فيف املعل مـامل ااملشـ قة(   
 2009افيما دتعلق بـاملنع، اضـميلع املع ـد الـ    للمـرأة ب نشـمية تـدقد  ات عيـة، منـذ عـام           

االـــتحدثت أ اامل  .ا، ل مجيـــع أحنـــاء ال لـــد، اصارـــة ل املقا عـــامل ا دا دـــة اقـــ  ان
للكشم االرعادة، م ة برات ك ل قعادة النساء ضحادا االيـاق ألغـرام االلـتكالل ا نسـي،     

الـدى اااقة العمـة االضـماا     .ابرات ك ل التدخة للسفاقامل ااملكات  القنصلية ل ارـاقآل 
ــاعي برات كــ المل لش ــ   ــة االضــماا      اال تم ــة للعم ــية العام ــا أ ــة املفتش ــة م راءامل الرقابي

ابنـــاء علـــى  لـــ  اااقة الســـياقة االرداضـــة، امـــا خـــالل املرلـــ م ققـــم         .اال تمـــاعي
(، دــتع  علــى مقــدمي ارــدمامل الســياقية ايــاذ تــدابيف  نــع   2)مرفــق ال ثيقــة  398/2013

اتنـدقآل هـذه امل ـا قة     .سـياقي االلتكالل ا نسي التجاقي لو فـال ااملـراهق  ل النشـا  ال   
ــا           ــى اعتم ــ ق عل ــة أم ــنا ل مجل ــد ت ام الســياقة، ات ــة لق اع ــة العاملي ــا   املدان ضــما م 

__________ 

ل علـى اإلقامـة القان نيـة ل بلـدنا اعلـى بمياقـة اهل دـة املؤقتـة         تتيز ارمية لو ان  ال ـدء ل ا ـراءامل ا صـ     (23) 
 الصا ة ملدة عام ، الكا بال ثا ق  خ ل ل   العمة الرمسية اا ص ل على الرعادة الصحية.

عامــًا، اهــ  مــا دتفـق مــع االيــاه العــاملي املتعلــق   30ا  18العمـر الســا د للســكاا حمــة الرعادــة دتـراايف بــ     (24) 
ضحادا االياق، االميردقة األلالية لاللتكالل هي االلـتكالل ا نسـي. اُلـج لت أدضـًا قـاالمل      باألشااى 

عامًا مـا العمـر، اال لـيما ل وـال العمـة ل اردمـة املاليـة. االـتنا ًا ان الكادـة           56ا  30لنساء فيما ب  
وـال العمـة ل اردمـة املاليـة،     ما هذا االلتكالل، فشا الكال  ه  االلتكالل ا نسـي، ادليـل االلـتكالل ل    

 ات   بعد ذلك أغرام أخرى كاألنشمية اإل رامية، أا الميا فة الددنية، أا كرة القدم.
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الشركامل ملدانة ق اعد لـل ك تتعلـق ب يـع األ فـال/الميفالمل، اااللـتكالل ا نسـي لو فـال        
تجــاقي، االــتكالهلم ل املــ ا  اإلباقيــة، اكــذلك نشــر ققــ ق م امنــع االلــتكالل ا نســي ال  

االــتكالل األ فــال ل املــ ا  اإلباقيــة، االســياقة املرت ميــة باملماقلــامل ا نســية مــع األ فــال  
ااملــراهق  مــا ا نســ وا اتنفيــذ تــدابيف ملنــع مــ يفي هــذه الشــركامل االــميا  ا مــا تقــدد    
خدمامل لياقية  نسـيةوا ااإلبـالع عـا ا ـ   أفعـال تتصـة بااللـتكالل ا نسـي مـا خـالل           

ــاتم   ــرادب     08005050خــب اهل ــا للت ــدم تضــم  براو  ــالع الســلميامل املاتصــةوا اع ، ااب
 .الســياقي، لــ اء رــراقة أا ضــمنًا، خميميــًا لاللــتكالل ا نســيوا اتيســيف تقــدد مــ ا  للمنــع

مقدم للاـدمامل قـ  انا للكـ ا ل مؤلسـا م مـ ا  لتعمـيم        1 000ابامل ة فشا أك ر ما 
االلـتكالل ا نسـي لو فـال ااملـراهق  مـا       نـددا  .حنا شـركامل مسـؤالة  ”املرل م معن نة: 

ننشـب  ”، ادتم التعااا أدضًا ل تنفيـذ االـتحداث أشـكال أخـرى للت ـا ل االنشـر )      “ا نس 
   .، امسيفامل، امحالمل اعالنية، انشرامل، املصقامل، االفتامل(“ س قًا

بـ ل،    ـ    اأنش مل اااقة الداخلية املددردة العامـة ملكافحـة ا رلـة املنظمـة ااإلنتر     - 73
االلــتكالل  -(، ل حــج ا رلــة املنظمــة اا ــرا م ذامل الصــلة 2010) 18719القــان ا ققــم 

مـع مكتـ  : خيـتا أقـدتا بااليـاق باألشـااى،        -ا نسي، ااالياق باألشااى ا رد ـ م  
بدأ  اخة اااقة الداخلية عمـة اللجنـة ال ااقدـة     2012ال عام  .اانخر بااللتكالل ا نسي

، اليت عملت على اضع خميـة ا نيـة إل ـراءامل اااقة    (25)ة االياق باألشااى ا رد  مملعا 
 .، ابرات ك ل لوحباث ايفد ة ل هذه املس لة2015-2014الداخلية للفترة 

اتــدعم اااقة الداخليــة تــدقد  املــ يف  ل هــذه املســ لة، اال لــيما العــامل ا ل         - 74
 رلة املنظمة(، اال قدامل اإل اقدة )حتددد اهل دـة املدنيـة،   ال قدامل التنفيذدة )مقاق الشر ة اا

ااهلجرة، ا اقدامل المير  الر يسية(، مما هلم اختصـاى ل مسـ لة ال ثـا ق اتنقـة األشـااى      
 .(1على الصعيد ال    ال املراكز ا دا دة )ا دال 

لميفـالمل  أاقاغ اي م قدة ما أ ة ا ـاء العنـم ضـد النسـاء اا    ”ال ا اق مشراع  - 75
، نظم ا ل  ال    االلتشاقي ملكافحة العنم العا لي االنظام املتكامـة  مادـة   “ااملراهقامل

، ا لقــة الدقالــية الداليــة بشــ ا االيــاق     2014األ فــال ااملــراهق  مــا العنــم، ل عــام     
ــة     ــة ل نظــام العدال ــا ل األ اامل اارــربامل املقاقن ــدقد    .باألشــااى: ت  ــا  30ا ــرى ت م

__________ 

تت لم ما املددردـة العامـة ملكافحـة ا رلـة املنظمـة ااإلنتربـ ل، ااملددردـة ال  نيـة للـ جرة، ااملددردـة ال  نيـة             (25) 
 نيـــة لـــداقدامل الميـــر  الر يســـية، ااملددردـــة العامـــة للمعل مـــامل       لتحددـــد اهل دـــة املدنيـــة، ااملددردـــة ال    

اااللتا اقامل، ااملدقلـة ال  نيـة للشـر ة، اا اقة العالقـامل الداليـة، اشـع ة السيالـامل ا نسـانية، امقـاق          
 الشر ة ل م نتيفيدد  الاا خ ليل اكانيل ني .
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مـــا اااقة  30مـــا النيابـــة ااال عـــاء العـــام، ا  30 يفـــامل الســـلمية القضـــا ية، ا م يفي/م
الداخليـــة، فضـــاًل عـــا قصـــا خارـــة للمجتمـــع املـــدين امرافـــق الرعادـــة ل اااقة التنميـــة   

 .اال تماعية امع د أاقاغ اي لو فال ااملراهق 
مـرة  ـرا م    جيـر م ألال  18250، أر ز قان ا اهلجـرة ققـم   2008ااعت اقًا ما عام  - 76

االيــاق باألشــااى ا ردــ  امل ــا ردا، مســتعينًا بالتعــاقدم ايفــد ة ل برات كــ ل األمــم         
ما هذا القان ا علـى الشـاك  االضـحادا اأفـرا       80اتمي ق املا ة  .املتحدة املعتمد ل باليفم 

 األلرة االش   ، ل قاالمل االياق باألشـااى، األقكـام املقـرقة بشـ ا تـدخة الضـحادا ل      
اراى جبرا م ا ـرم   18026اإل راءامل القضا ية االتع ديف املنص ى عليل ل القان ا ققم 

 .اا را م ضد اإلنسانية
الفردـق العامـة املعــ    ”اأعـدمل اااقة الداخليـة تـدابيف للتـدقد  االت هيـة مـا خـالل         - 77

، “د السـالم بدعم التدقد  اتنمية القـدقامل ل وـال ققـ   اإلنسـاا ل ا ـاق التنميـة ات  يـ       
اذلك لضماا امتناع امل ا ن /امل ا نامل املنتشردا ل ش  بع امل قفا السـالم عـا السـمايف    

 .باألشكال ا سيمة لالياق باألشااى أا تيسيفها أا املشاقكة في ا
اقامت السلمية القضا ية بتدقد  القضاة/القاضيامل، اعزامل نظام العدالـة، اقققـت    - 78

ملؤلسـامل، كمـا قصــلت علـى معل مـامل مــا التقردـر التكميلـي لعــام       تقـدمًا ل التنسـيق بــ  ا  
 .(3)اإل اق  2012

اعلى الصـعيد اإلقليمـي، تميـر  ا تمـاع ااقاء الداخليـة االعـدل ل السـ   ا ن بيـة          - 79
املشتركة ان مس لة االياق باألشااى اااللتكالل ا نسي التجـاقي، فايـذ قـراقامل ااعتمـد     

ــق ال ثيقــة  اتفاقــامل ااعالنــامل اأقكا ــرامل   .(3مــًا  تلفــة )مرف ال ا ــاق عمــة ا تمــاع ااد
ــة املشــتركة، مت اضــع       ــا لشــؤاا املــرأة ل الســ   ا ن بي ــامل العلي ــة ”شــؤاا املــرأة ااهليئ  لي

ــ   ــي      السـ ــتكالل ا نسـ ــرام االلـ ــاق ألغـ ــحادا االيـ ــاء ضـ ــة النسـ ــتركة لرعادـ ــة املشـ ا ن بيـ
(MERCOSUR/CMC/REC No. 09/12)   السـ   ا ن بيـة املشـتركة خاليـة مـا      ”، اتنظـيم محلـة

ــاء  ــاق بالنســ ــاء “االيــ ــدام    ”، اانشــ ــاق الــ ــحادا االيــ ــاء ضــ ــة النســ ــيق قعادــ ــة لتنســ “ تليــ
(MERCOUR/CMC/DEC No. 32/12). 

ان تنســيق تــدابيف قعادــة النســاء ضــحادا   (26)ادســعى  ليــة الســ   ا ن بيــة املشــتركة  - 80
دتضـما عنارـر مفاهيميـة اقان نيـة، فضـاًل عـا       االياق الدام ألغرام االلـتكالل ا نسـي، ا  

 .  ان  تنفيذدة لت فيف الرعادة املنال ة للنساء ل أثناء التدخة
__________ 

 (26) http://www.MERCOSURmujeres.org/userfiles/file/Guia_RMAAM_FINAL_web_5_julio_es.pdf. 
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هــي محلــة اقليميــة “ الســ   ا ن بيــة املشــتركة خاليــة مــا االيــاق بالنســاء ”اا محلــة  - 81
ــا ي       ــ مي  ااألخصـ ــ يف  ا كـ ــم املـ ــة، ا عـ ــامل ا مادـ ــامل اتليـ ــر املعل مـ ــد  ان نشـ   ـ

ااملـ ا  متاقـة باللكـامل     .اال تماعي  ل األقاليم للكشم عا ا االمل ايفتملة لالياق بالنسـاء 
 .الرمسية ال الث للس   ا ن بية املشتركة

بتنســيق شــ كة الســ    “ تليــة تنســيق قعادــة النســاء ضــحادا االيــاق الــدام  ”اتقــ م  - 82
ء عمليــة قعادــة النســاء ضــحادا االيــاق  ا ن بيــة املشــتركة فيمــا بــ  اهليئــامل الــيت تتــدخة أثنــا  

اهـذه انليـة قيـد     .الدام، ل ا االمل اليت تك ا بلـداا السـ   ا ن بيـة املشـتركة  رفـًا في ـا      
 .التشكية انا

 
 (31الت رية )الفقرة   

ل األعــ ام ارمســة املاضــية حتقــق تقــدم ل اعتمــا  تــدابيف خارــة مؤقتــة كانــت   ابــة  - 83
الكــا اإلشــاقة، علــى لــ ية امل ــال، ان   .مــا   انــ  التفــاامل ل ا تمــعالــتراتيجية للحــد 

ــان ا         ــي، أا ق ــا أرــة أفردق ــة لوشــااى املنحــدقدا م ــاإل راءامل اإلجيابي ــان ا ارــاى ب الق
 .املشاقكة السيالية

اأ قآل مف  م التدابيف ارارـة املؤقتـة للنسـاء ل املشـراع األا م لقـان ا املسـاااة بـ          - 84
 .الذي اق  ا ددج عنل ما ق ةا نس  

أا قـان ا تعزدـز املشـاقكة السيالـية      2012اقد اق  بتعمق ل التقردر التكميلي لعام  - 85
ــة       ــامل ال  ني ــرة ااقــدة ل االنتااب ــة مل ــدابيف خارــة مؤقت ــدابيف خارــة ات للجنســ  دتضــما ت

ا صـا ل   اُقدم أدضـًا مشـراع قـان ا لشبقـاء علـى قـان ا       .2015-2014اال لددة للفترة 
ال االنتاابـامل الربملانيـة األخـيفة ل تشـردا      .الفترة التالية، اه  انا قيد الدقالـة ل الربملـاا  

ــ بر  ــرأة ل الســلمية التشــردعية، فقــد     2014األال/أكت ، ج حيــدث تقــدم كــ يف ل مشــاقكة امل
  أنـل ل  ادت كـد مـا املقاقنـة بـ  هـات  الفتـرت       .ل املا ـة مـا ا مـ ع    17.7شكلت نس ت ا 

، 2009، يااا عد  عضـ امل ولـ  الشـي   املنتا ـامل الضـعم باملقاقنـة بعـام        2014 عام
ال ـة ذلـك تقـدمًا     .عضـ اً  30عض امل ل ولـ  الشـي   مـا ومـ ع      9ان  4فقد اا  ما 

افيمـا دتعلـق    .اجيابيًا للكادة، فقد كا  أا دتحقـق هـد  مشـاقكة ثلـج النسـاء ل هـذا ا لـ        
ــامل فش ــام  بالنا   ــل ل ع ــد  )  2014ن (، 15) 2009( املنتاــ  ل عــام  15انتاــ  نفــ  الع

نا  ـامل أدضـًا عضـ امل     3ال ة ذلك ترا عًا ل مشاقكة املرأة ل هذا ا ل ، قيج انتا ـت  
 .(18ا  17ل ول  الشي   )اإل اقاا 
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ا ل هـذه  ل املا ة مـا ا مـ ع ل املنارـ  العليـ     63ال السلمية القضا ية   ة النساء  - 86
السلمية، ااا كاا   يلـ ا ناقصـًا ل التسلسـة اهلرمـي األعلـى، كمـا قـدث ل حمكمـة العـدل          
العليا اليت دنعدم في ا   يل ا انا، ادصة ان  ق ة متدنيـة للكادـة علـى مـر  التـاقدخ )اإل ـاقاا       

 .(20ا  19
يـا م العليـا   ال ال  .(21ادشكة الر ال معظم منار  ال اقاء/الـ ادرامل )اإل ـاق    - 87

ــة  ــامل املســتقلة      -ل الدال ــة، االكيان ــداا ر الالمركزد ــ ييفي، اال ــامل ذامل االلــتقالل ال اهليئ
ل  9كانت تتراايف بـ    2011دالقا أا نس ة النساء ق  عام  -ذاتيًا، ااملؤلسامل العامة 

 .(22ل املا ة ما وم ع هذه السلميامل )اإل اق  29املا ة ا 
ل املا ة ما النسـاء لالنضـمام ان    17.8مل، انتا  ل املت لب اعلى رعيد املقا عا - 88

 .(23وال  املقا عامل )اإل اق 
ل املا ـــة مـــا النســـاء ل قك مـــامل  25ال املســـت ى ال الـــج مـــا ا كـــم انتاـــ   - 89

ــددامل ــة ااقــدة   .ال ل ــ قد  بلدد ــان    - ال فل ــا ادســما ية ك قتين ــرأة، ال   -فيلي ترألــ ا ام
ال مقا عامل لي را القغـ  افل قدـدا اتردينتـا     .أة اثنت  ما بلددا ا ال الثبادساندا ترأن املر

ال املقا عـامل األخـرى    .اي ترد ، دتعا ل التم ية بـ  الر ـال االنسـاء ل ق الـة ال لـددامل     
ابعيــدًا عــا هــذا الســيناقد ، هنــاك انا تــاين مقا عــامل دنفــر  في ــا الر ــال     .دتنــاقا العــد 

لى رـعيد ال لـددامل، دنتاـ  األعضـاء الفاردـ ا ل ا ـال  ال لددـة مـا         اع .بر الة ال لددامل
ــة    .ا نســ ، ادترشــح ا مــا عــام ان تخــر   ــت نســ ة   ي ــامل األان، كان ال هــذه االنتااب

 .اييفة املتناف  علي ا 348ما الـ  66ل املا ةوا اشكلت النساء  19 النساء
 

 (33الت رية )الفقرة   
( على أا دك ا التعلـيم الـذي تـ فره الدالـة     18437للتعليم )ققم دنا القان ا العام  - 90

حمك مـًا بامل ــا   التاليــة: ا انيـة، االعلمانيــة، اتكــافؤ الفــرى، عـالاة علــى امل ــا   ااملقارــد    
اتقدم الدالة الدعم ايفد  الـالام لوشـااى االقمياعـامل ممـا هـم ل       .ال اق ة ل هذا القان ا

ة علـى ا مـاآل األشـااى االقمياعـامل املعـان  للتمييـز ثقافيـًا        قالة خارة ما الضـعم، اتعمـ  
ــتعلم     أا ــل ا ان تكـــافؤ ققيقـــي لفـــرى ا صـــ ل علـــى الـ ــًا، قـــ  دصـ اقتصـــا دًا أا ا تماعيـ

ادنا القان ا أدضًا على ا ـج علـى تكـييف الق الـ  النممييـة للتمييـز        .االتمراقه االنجايف فيل
أا األرـة، أا امليـة ا نسـي، اهـ  مـا دشـكة       على ألان العمر، أا نـ ع ا ـن ، أا العـر ،    

 .انا حتددًا للنظام التعليمي
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اأعيـد ل هـذا الصــد  ت كيـد قــق مجيـع األشـااى ل التعلــيم، اأا تعلـيم األ فــال/        - 91
أع ام ق  التعليم املت لب األلالي ااملرقلة العليـا مـا التعلـيم املت لـب      4الميفالمل ما لا  

ابامل ـة   .هـؤالء األ فـال/الميفالمل )األم ااألم أا ال رـي(    قق ااا   على املسؤال  عـا 
ــال/الميفالمل ان        ــ ا اقلــال األ ف ــة تتضــما شــرا ًا من ــة اال تماعي ــرامب الرعاد ــشا بعــيف ب ف

 .التعليم، ااملتابعة الداقدة للصحة
اقد أنش  ولـ  اإل اقة املركـزي التـابع لـش اقة ال  نيـة للتعلـيم العـام شـ كة القضـادا           - 92

ــة تضــم الشــ كة امل اضــيعية للقضــادا     2000اقــ  عــام   .نيةا نســا ــت  امعــة ا م  قد كان
ــ  ا نســ  ل        ــ ذآل ا اقة املســاااة ب ــذ / ــدأ تنفي ــ ا ب ــى  ل  ــاء عل ــامل،  7ا نســانيةوا ابن كلي

 .اكذلك تشكية  نة ملنع التحر  ا نسي ل العمة االقضاء عليل
 نسـانية لـن دًا، بالتنسـيق بـ  املع ـد      تنظـيم  اقامل التعلـيم اا   2007ابدأ منذ عام  - 93

ولــ  اإل اقة املركــزي، هليئــامل التــدقد  ل  -الــ    للمــرأة ااإل اقة ال  نيــة للتعلــيم العــام 
ااهلــد  هــ  معا ــة مســا ة  تلفــة مــا منظــ ق  نســاين، لتــ فيف    .األنظمــة التعليميــة الفرعيــة

ــة )   ــة للعمــة ل املراكــز التعليمي ــة امن جي ــ فيف   .(24اإل ــاق أ اامل مفاهيمي اجيــري لــن دًا ت
ــة املســتمر          ــيلة للت هي ــ  ، ك ل ــ ع ا ــن  اا ق ــى ن ــا م عل ــم الق ــدقد  ل مســ لة العن الت
للمدقل  االفني  ما ا نس  ل اإل اقة ال  نية للتعليم العام، مـا خـالل نظـام للتـدقد  ل     

ة للت عيــة ل كــة اإلقلــيم دكــرق الــداقامل املقدمــة علــى الصــعيد املركــزي، ان  انــ  أنشــمي   
ــد  ــامل ال لــ ــام   .مقا عــ ــرى ل عــ ــعيد    2012ا ــ ــى الصــ ــمية علــ ــة أنشــ ــميالع صمســ االضــ

ــي ــذ   215) اإلقليم ــام   14مشــاقكًا(، انف ــا ًا ل ع ــترك    2013نش ــة اش ــامل  تلف ل مقا ع
 .شاا 700 في ا
أنشب ل ول  اإل اقة املركزي فردق عامة مشـترك بـ  املؤلسـامل     2013ال عام  - 94

 .ا  العرقي االعنصري ل اإل اقة ال  نية للتعليم العاممع  باإلنص
ابالنس ة ان أنشـمية التـدقد  ا ـامعي، فـشا ا قاآل التـدقد  علـى املسـا ة ا نسـانية          - 95

ــة لــنز منــذ عــام     ــا ل املســا ة   2012 تلــم: ففــي  امعــة ا م  قد ــ م الدقالــامل العلي  بل
امل ا ص ل علـى  ق ـة تـدق ن مـ ا  معينـة ل      ا نسانية ل كلية العل م اال تماعية، ال  اق

امنــذ  .بعــيف الكليــامل )العلــ م اال تماعيــة، ااالقتصــا ، االقــان ا(، اأغل ــ ا ليســت ا  اقدــة
أاقاغــ اي  بلــ م الدقالــامل  -،  ــنز كليــة أمردكــا الالتينيــة للعلــ م اال تماعيــة 2012 عــام

ذكر أدضـًا ا قاآل  بلـ م الدقالـامل    اجيـدق بالـ   .العليا ل املسا ة ا نسـانية االسيالـامل العامـة   
العليا ل مس لة املنحدقدا ما أرة أفردقي االسيالـامل العامـة، باالشـتراك بـ  املع ـد الـ          

 .للمرأة، اكلية العل م اال تماعية ل  امعة ا م  قدة، ااااقة التنمية اال تماعية
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أعــ ام مــا العمــر  4ا  3افيمــا دتعلــق بالنظــام التعليمــي، جيــدق بالــذكر أنــل فيمــا بــ   - 96
عامًا، اتا لا  االلتحا  بالتعليم األلالي ااالنتـ اء منـل، دزدـد عـد  امللـتحق        14ا  13 ا

عامــًا، دزدــد عــد   15امــع ذلــك فشنــل ل لــا   .ل املا ــة 3مــا الــذك ق علــى اإلنــاث بنســ ة  
 ة تـدقجييًا  ادـز ا  اتسـاع هـذه الفجـ     .ل املا ـة(  4.9الشابامل امللتحقامل علـى عـد  الشـ اا )   

 .(25اتتكرق هذه ال يانامل عامًا بعد عام )اإل اق  .ق  مرقلة التعليم العام
(، فشا التعلـيم املت لـب هـ  ا ـال الـذي      28ان  26ابعد التعليم ا امعي )األ ر ما  - 97

ل املا ـة ل   54.9ل املا ة ل التعليم املت لـب األلالـي، ا    53.8تزدد فيل مشاقكة اإلناث )
أمــا الــذك ق فــشا عــد هم دزدــد ادــا ة  فيفــة ل التعلــيم   .ملرقلــة العليــا مــا التعلــيم املت لــب(ا

اعلــى الصــعيد ا ــامعي  .ل املا ــة علــى التــ ام( 50.8ل املا ــة ا  51.8االبتــدا ي ااألا م )
ل املا ـة االـذك ق    63.8أا اإلناث دشـكلا   2012العام، دتضز ما التعدا  اإللكتراين لعام 

 ـالم، ل نفـ  ال قـت الـذي حيـتفا فيـل        85 905ل املا ة ما وم ع الميل ة ال الع  36.2
 .الميل ة االميال امل بالنس ة ذا ا على رعيد الدقالامل العليا

ال كة مرقلة عمردـة تصـة اإلنـاث، بنسـ ة أكـرب مـا الـذك ق، ان  ادـة مسـت دامل           - 98
ففـي التعلـيم    .م اتقـدم املرقلـة العمردـة   ادزدد هذا الفر  مـع اقتفـاع مسـت ى التعلـي     .تعليم ا

ل املا ـة، ممـا دشـكة     96.3ل املا ة ا  97.8االبتدا ي تتقاقم نس  ا نس  ان قد ك يف )
ال ا ــام التعلــيم املت لــب األلالــي، فــشا الفــر    .ل املا ــة لصــان اإلنــاث( 1.5فرقــًا بنســ ة 
اأخـيفًا فـشا    .ل املا ـة للـذك ق(   58.3 ل املا ـة لشنـاث ا   72.6ل املا ة ) 19.7النس  ه  

 44.6ل املا ة ل املرقلة العليا ما التعلـيم املت لـب )   30.7اإلناث دز ا على الذك ق بنس ة 
 .ل املا ة على الت ام( 30.9ل املا ة ا 

اا مراكز اااقة التعليم اال قافـة هـي لـاقامل تعليميـة اثقافيـة أنشـئت اـد  تيسـيف          - 99
لتعلـيم ااالبتكـاق العلمـي االتكن لـ  ي، اعلـى ارـدمامل ااملنتجـامل ال قافيـة،         ا ص ل علـى ا 

ــاء        ــال انسـ ــة ق ـ ــة لكافـ ــة االالمركزدـ ــاء الدلقرا يـ ــامل اقلـ ــذ ليالـ ــق تنفيـ ــذلك دتحقـ ابـ
ادسعى هذا املشراع ان تعزدـز تكـافؤ الفـرى بـ  املـ ا ن ، ممـا دـدعم اإل مـاآل          .أاقاغ اي

ا  اااقة التعليم اال قافة، انميالقـًا مـا هـذه املراكـز، ُبعـد      اتع .اال تماعي امشاقكة امل ا ن 
اتسـ م الـ ااقة ل ايفت دـامل التعليميـة      .املساااة ب  ا نس  مـا خـالل الـتراتيجيامل  تلفـة    

ــة       ــة الرقميـ ــ  األميـ ــاا، احمـ ــ   اإلنسـ ــا، اققـ ــ م االتكن ل  يـ ــز العلـ ــة، اتعزدـ ال  .اال قافيـ
 . م اعًا على مجيع املقا عاملمركزًا عاماًل 123كاا هناك  2013 عام
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 (35الت رية )الفقرة   
اا تصنيم ال يانامل اإلقصا ية قس  ا ن  ه ، بصفة عامة، تدبيف منفـذ قـدد ًا ل    - 100
( 18719)ققــم  2015-2010مــا قــان ا امليزانيــة ال  نيــة للفتــرة  6اتــنا املــا ة  .الدالــة

يالـامل العامـة هليئـامل امليزانيـة ال  نيـة افـق       دتم تصميم ااضـع اتنفيـذ امتابعـة الس   ”على أا 
ال  2007تذاق/مــاقن  15املــؤق   18104مــا القــان ا ققــم   2املنصــ ى عليــل ل املــا ة  

اتنا هـذه املـا ة علـى أنـل      .“ارمية ال  نية األان لتكافؤ الفرى اا ق   ب  الر ة ااملرأة
ــة لضــماا تصــ     ” ــدابيف الالام ــة اعتمــا  كــة الت ــى الدال ــتع  عل ــة  د ــذ امتابع ميم ااضــع اتنفي

 .“السيالامل العامة  ا دكفة أا ددقآل في ا املنظ ق ا نساين
 2013ا  2007افيما دتعلق بش قاآل املرأة ل ل   العمة، قدثت فيمـا بـ  عـامي     - 101

ل املا ـة مـا العمالـة     57.7، الـيت   ـة   “العامة/العاملة ب  ر ل القمياع اراى”ادا ة ل فئة 
 57.2ل املا ـة ان   53.9، اهي الزدا ة اليت كانت ل رـف   الر ـال )مـا    2013ل عام 

اال دــزال  .ل املا ــة( 58.4ل املا ــة ان  57.2ل املا ــة( أكــرب منــ ا ل رــف   النســاء )مــا 
ل املا ـة مـا    12.7“ )العـام العامة/العاملة بـ  ر ل القميـاع   ”هناك فر  لصان النساء ل فئة 

“ أرـحام األعمـال ا ـرة  اا م قـع    ”اأدضـًا ل فئـة    .املا ة ما النساء(ل  17.1الر ال ا 
ل املا ـة(وا امـع ذلـك ال     3.3ل املا ـة ان   5.2اافضت نس ة النساء ان النصم تقرد ًا )مـا  

 .(29تزال نس ت ا ضعم نس ة الر ال تقرد ًا )اإل اق 
، فشنـل م ـدأ   “القيمـة املتسـااي  العمـة   ءاأل ر املتسااي لقـا ”افيما دتعلق بتمي يق م دأ  - 102

ملنظمــة  100اقــد رــدقت أاقاغــ اي علــى االتفاقيــة ققــم   .عــام مكــرن ل التشــردع الــ   
اكانـت املفااضـامل ا ماعيـة     .1989لعـام   16063العمة الداليـة، املعتمـدة بالقـان ا ققـم     

لـ    للمـرأة   اجيـري قاليـًا ل املع ـد ا    .اليلة للحد ما الفج ة ل األ  ق ب  الر ة ااملرأة
 .اا تمع املدين تقييم  اقي لتمي ق الفج ة ل األ  ق ب  ا نس 

ال  .، نزعت الفجـ ة ل األ ـ ق ان الترا ـع   2013ا  2007ال الفترة ب  عامي  - 103
ل املا ة مـا  خـة    87.3كاا  خة املرأة ل ة  -اه  الرقم األقة ل ا م عة  - 2008عام 

ل املا ــة )اهــ  أفضــة تســجية ل هــذه  91.2، ارــلت النســ ة ان 2012ال عــام  .الر ــة
افيما دتعلق بنس ة  خـة الر ـال االنسـاء عـا كـة لـاعة عمـة ل         .(1الفترة( )الرلم ال ياين 

اييفة ألالية قس  لن امل الدقالة، فشنـل كلمـا اا مل لـن امل الدقالـة، اا ا مل الفجـ ة      
لـن امل،   6ا  4ا تتراايف لن امل  قالـت م بـ    ل الدخة ل الفترة ب كمل اوا ابالنس ة ان م

وا 2013ل املا ــة ل عــام  79.1ا  2007ل املا ــة ل عــام  83.1فــشا الفجــ ة تتــراايف بــ  
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ل  68.9ف ك ر، فشا الفجـ ة بالنسـ ة الـي م تتـراايف بـ        16ما بلكت لن امل  قالت م  أما
 .(30)اإل اق  2013ل املا ة ل عام  71.6ا  2007املا ة ل عام 

افيمــا دتعلــق بــالتمييز األفقــي االرألــي ل لــ   العمــة، فشنــل دتضــز بالنســ ة ان           - 104
ــي  العلمــي ”، ل فئــة 2007 عــام ــر مــا ضــعم الر ــال    “امل ن ، أ ــا تضــم مــا النســاء أك 

“ الكت ـة ”ل املا ة ما النساء(، اهـي نفـ  ا الـة ل فئـة      14.0ل املا ة ما الر ال ا  6.0)
ل  8.3“ )عمــال ارــدمامل”ل املا ــة مــا النســاء(، ا  17.4ة مــا الر ــال ا ل املا ــ 8.4)

“ املـزاقع  ”اتـنعك  هـذه ا الـة ل م ـا      .ل املا ـة مـا النسـاء(    21.3املا ة ما الر ـال ا  
ل  21.2“ )العمـال ااملشـكل   ”ل املا ـة مـا النسـاء(، ا     1.9ل املا ة مـا الر ـال ا    8.2)

ل املا ـة مـا    10.8“ )مشـكلي املنشـآمل  ” املا ـة مـا النسـاء(، ا    ل 5.7املا ـة مـا الر ـال ا    
، دظة هذا الت ادـع مسـتمرًا بصـفة    2013اباملقاقنة بعام  .ل املا ة ما النساء( 2.1 الر ال ا

عامــــة، ااا كــــاا ال بــــد مــــا اإلشــــاقة ان اا دــــا  مشــــاقكة ا نســــ  ل العمــــة املتعلــــق 
مـددري  ”املا ـة(، اان االافـام الكـ يف ل فئـة      ل 29.6ل املا ـة ا   14.8“ )ارـدمامل ” بـ

 .(31بصفة عامة )اإل اق “ الشركامل
اتساعد هذه ال يانامل على القـ ل بـ ا مسـامل الفـ اق  امل نيـة بـ  ا نسـ  ل لـ            - 105

ابامل ــة فــشا الــتكيفامل الــيت  ــرأمل علــى هــذا املؤشــر،    .العمــة بــ اقاغ اي ال تــزال م  ــ  ة 
، تدل علـى عمليـة حتـ ل لـر اـا لـ   العمـة ل ال لـد، مـع          2013 ا 2007ب  عامي  فيما

 التركيز بشكة أكرب على تمي در اردمامل، ااا دا  النشـا  الصـناعي ل ال لـد بشـكة مسـتمر     
   .انميالقًا ما مست دامل بالكة التدين ل العق   السابقة -

را  العمـة علـى   تشجع اللجنة ال الثيـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرى ايـ      2008امنذ عام  - 106
ا قاآل بنــ   املســاااة بــ  ا نســ  ل مفااضــامل وــال  األ ــ ق، مــع التركيــز علــى تســااي   
ــدة         ــى ال يــا م ا ي ــدم املســاااة عل ــى ق ــاء العمــة املتســااي القيمــة، اا صــ ل عل األ ــر لق
ــة اتقالــم        ــة األم م ــة، اضــماا امحاد ــاق االترقي ــز ل االختي ــى التميي ــدقد ، االقضــاء عل االت

 .لية، امنع التحر  ا نسي ااألخالقي ااملعاق ة علي مااملسؤا
ــرة     - 107 ــ ق للفتـ ــ  األ ـ ــة  لـ ــة ارامسـ ــرك 2013-2012ال ا  لـ  834 747، ُأشـ

مــا العمــال النظــامي  )املشــترك  ل أقــد رــنا دق الضــماا  704 051عــاماًل، كــاا منــ م 
ة ل رـندا  للضـماا   عاماًل غيف نظامي )ال دشترك ا ب ي شـك  130 716اال تماعي(، ا 

 17ج دـدقآل بنـ  ًا تتعلـق با نسـ  ل القميـاع ارـاى لـ ى         2006ال عام  .اال تماعي(
 2012 ـــااالمل فقـــبوا ال عـــام  3 االـــة مفااضـــامل، ال القميـــاع العـــام   137مـــا الــــ 

( علـى  95ل املا ـة )  52(، ااتفـق  122ل املا ة ما الميااالمل على بنـ   ا نسـ  )   67 اتفق
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 .(32 ة تتعلــق بالقميــاع،  ــا دعــا ل عشــر نقــا  أك ــر مــا ا  لــة الســابقة )اإل ــاق  بنــ   حمــد
ادالقا ل هذه ال ن   مزادا ما ق ية: ا ـااة أم مـة اضـافية، ا ـااة لضـحادا العنـم العـا لي،        
ا ــااة لفحــا الربالــتاتا أا دــ م اضــال لفحــا مســحة عنــق الــرقم، اجيــا  خيــاقامل لــداق   

عمال/العـامالمل، أدـام عميـالمل للرعادـة ارارـة حيصـة علي ـا        قضانة ترعـى أ فـال/ فالمل ال  
 .العمال/العامالمل املسؤال ا عا قعادة أشااى مع ق ، اما ان ذلك

ــام   - 108 ــر ع ــد اق  ل تقرد ــة     2012اق ــرى للمــرأة ل العم ــز تكــافؤ الف ــامب تعزد أا برن
تعلقـة ب ضـع املـرأة ل    االتدقد  امل   دسعى ان اإلل ام ل ا د ما   ان  عدم املسـاااة امل 

ا ص ل على التدقد  االعمة، ما خالل ادا ة امكانيـة الع ـ ق علـى عمـة، اتعزدـز اإل مـاآل       
نساء ل هـذا الربنـامب، امـا امل ـم اإلشـاقة       707اشتركت  2013ال عام  .ل ل   العمة

ر )األ ــ 2013ا  2011ان الترا ــع التــدقجيي للم ــالع املاصصــة للربنــامب فيمــا بــ  عــامي  
 .(37ان  33 ما

اقــ  انا  ــد  ان    2005اا ليالــامل الضــماا اال تمــاعي املنفــذة مــا عــام       - 109
اتســعى هــذه السيالــامل أدضــًا ان حتســ  التكمييــة حبــاالمل  .ا مــاآل اتنظــيم يمعــامل  ددــدة

ا ـددر بالـذكر أا ادـا ة التكمييـة حبـاالمل التقاعـد أللـ ام         .(27)التقاعد ااملعاشامل التقاعددـة 
دضـفي مرانـة علـى     2008لعـام   18395اا القـان ا ققـم    .تتم ألالًا ل قالة النساء  تلفة

شــرا  ال رــ ل ان نظــام التقاعــد، اال لــيما للنســاء )الفصــة ارــام ( الــال  هلــا ا ــق ل  
اقتسام لنة خدمة اضافية عا كة ابا د لـد قيـًا أا كـة ابـا مت نقـى، لـ اء كـاا قارـرًا أا         

، أتــيز ل املت لـب لـــ  2012ا  2009افيمــا بـ  عـامي    .لـن امل مع قـًا، حبـد أقصــى مخـ     
ل املا ـة   57.7اتضـم ا   .امرأة االقتسام االفتراضي لسنة خدمة عـا كـة ابا/ابنـة    9 000

مــا قــاالمل تقاعــد النســاء لــن امل افتراضــية للعمــة بــ  ر عــا االبا/االبنــة، ممــا دســاعد            
اا التكمييـة بنظـام الضـماا اال تمـاعي      .مشتركامل ك يفامل على بل ع قالـة املميال ـة بالتقاعـد   

ل مرقلــة نشــا  العامــة/ العاملــة أاضــز أا عــد  املشــترك  فيمــا دتعلــق بالســكاا الناشــمي  

__________ 

 - 16713دتشكة نظام اال خاق االضماا اال تماعي ل أاقاغ اي ما عـدة أ  ـزة. ف فقـًا للقـان ا ققـم       (27) 
الضماا اال تماعي، درتكز نظام اال خاق على نظام  تلب دتلقى االشـتراكامل ادـدفع االلـتحقاقامل بصـ قة     

ا ب  األ يال، ا زء تخـر ان نظـام التقاعـد لال خـاق الفـر ي      مرك ة، فيذه   زء ان نظام التقاعد للتضام
اإل  اقي. ادتزادد بالـتمراق عـد  املستفيددا/املسـتفيدامل مـا الـتحقاقامل التقاعـد ااملعاشـامل التقاعددـة ل         
السن امل ا الية، مما لكا أا دتنال  ألالًا مع ق ان  اضفاء املرانة على شـرا  التقاعـد، اا قاآل العشـراء    

عشيفامل ضما املستفيددا ما املعاشامل التقاعددـة، اكـذلك مـع قـ ان  أخـرى تتعلـق باالتفاقـامل الداليـة         اال
ــالتع ديف ل          ــة ب ــ ان  املتعلق ــيف الق ــداا األخــرى، ابع ــ اي اال ل ــة ل أاقاغ ــن امل العم ــراكم ل ارارــة بت

 قاالمل املالققة السيالية أا النقابية.
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اارـلت الزدـا ة ل ايـا م النسـاء الـيت تسـد  عنـ ا         .ل املا ة تقرد ـاً  16اقتصا دًا اا  بنس ة 
ــامالمل ل ا  18.4اشــتراكامل ان  ــة، ابالنســ ة ان الع ــة ب  ــل خــاى ان   ل املا  ــة املالي ردم

، اا مل 2013ا  2009افيمــا بــ  عــامي   .2014 ل املا ــة قســ ما ُلــج ة ل عــام  73.5
ل املا ة، اال ليما للعامالمل ل اردمة املاليـة الـال     43.6التحقاقامل ال ميالة للنساء بنس ة 

م اشـر ضـد النسـاء    امع ذلك ل قا ا     ييـز   .ل املا ة 128.5اا مل التحقاقا ا بنس ة 
 .ل نظام التقاعد ذي التم دة الفر ي، بس   اختال   داال العمر املت قع ب  ا نس 

 102،  ـت امل افقـة علـى االتفاقيـة ققـم      2009لعام  18609ا     القان ا ققم  - 110
 .ملنظمة العمة الدالية بش ا ق اعد ا د األ ىن للضماا اال تماعي

ق ل الــتحقا  ا ــااة األم مــة ااألبــ ة االرضــاعة،  ــرى اعتمــا    افيمــا دتعلــق بــا  - 111
ــان ا         ــق الق ــ ة )مرف ــة ااألب ــة اا ــااة األم م ــدخة حتســينامل االــعة ل وــال الرعاد تشــردع ُد

ادنا القان ا على اعانة أم مة للعامالمل ل النشـا  ارـاى، االعـامالمل ل     .(19161 ققم
 ا مصـر  الضـماا اال تمـاعي، ااملسـؤاالمل     غيف هذا النشا  الال  دضميلعا ب نشمية دـدعم 

امــا قق ــا الت قــم عــا العمــة ق ــة امل عــد املفتــرم للــ ال ة بســتة   .عــا املشــاقدع الصــكيفة
اال تقة اإل ااة ب ي قـال   .ألابيع على ال ال ة 8ألابيع، اال دعدا ان العمة اال بعد مراق 

النشـا  ارـاى الـذدا حيصـل ا      اُتـدفع اعانـة أبـ ة للعـامل  ل     .ألـ  عاً  14ما األق ال عا 
اهنـاك أدضـًا اعانـامل ال الددـة لرعادـة امل اليـد، مـع تقلـيا دـ م           .أدـام  10على ا ااة أقصاها 

ال القميـاع ارـاى    .أشـ ر مـا العمـر    6عمة انباء ااألم امل ان النصم، ق  د لع امل ل   
، اهـ   2012عـام  دستمر تنفيذ ما ه  منص ى عليل ل النظام األلالـي للم يـم العمـ مي ل   

ــدة   ــدة     13ا ــااة مل ــ م العمــة ان النصــم مل ــيا د ــا    9ألــ  عًا، اتقل ــ  ة م ــد الع أشــ ر بع
ــ ة  10اإل ــااة، ا  ــام ا ــااة أب ــنظم هــذه    .أد ــة، ت ال املؤلســامل العامــة االــداا ر الالمركزد

ــداخلي   ــًا للنظــام ال ــم   .املســا ة افق ــان ا قق ــامل  ل القميــاع  18436ا قتضــى الق ــشا الع ، ف
مي أا اراى الذدا دت ن  ا أ فااًل لنح ا ا ـق ل نظـام العمـة نصـم ال قـت )املماثـة       ا ك 

 .للعمة نصم ال قت ما أ ة الرضاعة( عق  اإل ااة ل قالة الت   القان ين
، (28)، بالتنسـيق املشـترك بـ  املؤلسـامل    2008ادق م املع د ال    للمرأة منـذ عـام    - 112

ل اهليئــامل ااملؤلســامل العامــة “ آل ا اقة املســاااة بــ  ا نســ /ــ ذ”بتنفيــذ السيالــة العامــة 

__________ 

كن لـ  ي ألاقاغـ اي، ابرنـامب األمـم املتحـدة اإل/ـا ي، اهيئـة األمــم        تضـم اللجنـة االلتشـاقدة: املررـد الت     (28) 
املتحدة للمرأة، ااهليئة العامة املشتركة ب  نقابامل العمال، ااملع ـد الـ    للجـ  ة، ااملع ـد الـ    للمـرأة.       

 .(UNIT)امع د أاقاغ اي للمعاديف التقنية  LSQAامؤلستا املراق ة تا حتالم 
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ــى ا قاآل املنظــ ق       .(29)اارارــة ــة اارارــة عل ااهلــد  األلالــي هــ  قــج املنظمــامل العام
ــى ال  ــل         ــ ا عل ــ يف ، ااجنــاا عمل ــاءة امل ــة، مشــف عًا بكف ا نســاين ل ا اقة شــؤاا املنظم

اهـذا  ليـة لكـا     .احتقيـق العدالـة اال تماعيـة    األم ة، لزدـا ة كفاء ـا اقـدق ا علـى املنافسـة     
الت  ت منل للتعر  على املنظمامل اليت تعمـة علـى حتقيـق املسـاااة بـ  ا نسـ  اا قا  ـا ل        
ا اقة امل اق  ال شرة،  ا دؤ ي تدقجييًا ان القضاء علـى التمييـز اعـدم التكـافؤ االفـرا ، افقـًا       

اجيـري الت  ـت مـا كـة مسـت ى       .ل ا اقة شؤا ا ألقبعة مست دامل إل قاآل املنظ ق ا نساين
ــامل األلالــية هلــذه    .مــا خــالل مرا عــامل لــن دة تقــ م اــا مؤلســامل  تصــة     ــا املك ن ام

املست دامل مك ا دنا على ا راء  حيا للمنظمة دساعد على حتلية ت ادع األ ـ ق قسـ    
نــ ع ا ــن ، ان  انــ  أبعــا  أخــرى )ممــا دــدعم ا ــد مــا تفــاامل األ ــ ق ل املنظمــامل(،    

 .باإلضافة ان ليالامل ابرامب لتقالم املسؤالية
 

 (37الت رية )الفقرة   
ظم قان ا العمة ل اردمة املالية   ل د م العمة، ادنا على فترة الراقـة ل دـ م   دن - 113

العمة، االراقـة األلـ  عية، االراقـة الليليـة، االتعـ ديف عـا الفصـة، االتعـ ديف عـا الفصـة           
احيد  القان ا األ  ق االفئـامل، ادـنا علـى التكمييـة بالتـ م  ضـد ال ميالـة،         .ألل ام خارة

لمي يــة لــدى أي مقــدم رــدمامل الرعادــة الصــحية، الــلمية املفتشــية العامــة   اا ــق ل الرعادــة ا
للعمة االضماا اال تمـاعي، التابعـة لـ ااقة العمـة االضـماا اال تمـاعي، ل التفتـي  املـام         

 .ب مر قضا ي ما ايفكمة املاتصة
نفيـذ  ال األع ام ارمسة األخـيفة، قققـت عمليـة تنظـيم العمـة ل اردمـة املاليـة ات        - 114

ل املا ــة مــا  49، التحــق 2013ففــي عــام  .ليالــة العمــة ل اردمــة املاليــة تقــدمًا االــعاً  
، ل قظـت ادـا ة   2013-2009ال الفتـرة   .العامل  ل اردمة املالية بالضماا اال تمـاعي 

ل املا ـــة ل عـــد  العـــامل  ل اردمـــة املاليـــة املقيـــددا ل مصـــر  الضـــماا    21.8بنســـ ة 
 .ياال تماع

، ابعـــد ت قيـــع اتفـــا  بـــ  مصـــر  الضـــماا  2013امنـــذ كـــان ا األال/ دســـمرب  - 115
اال تماعي امصر  الدالة للت مينامل، حتقق تنفيـذ االلتزامـامل املتعلقـة بالتـ م  ضـد قـ ا ث       

__________ 

ظمامل اليت اشتركت   ال الفتـرة ا امعـة التكن ل  يـة رـب االلـت اء، اهيئـة أشـكال الدالـة ل         كاا ما املن (29) 
وــال الصــر  الصــحي، اا معيــة ال  نيــة الشــع ية، ااإل اقة ال  نيــة لالتصــاالمل الســلكية االاللــلكية،          

، Tupperware للعالمـة التجاقدـة   NUVÓا امعة ا م  قدة، اهيئة كانيل ني ، اهيئة مالـدانا ا، امؤلسـة   
 .CISاوم عة 
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ادرت ب قيـد العاملـة ل اردمـة املاليـة ل مصـر  الضـماا اال تمـاعي         .العمة اأمرام امل نة
 .العمة، اه  ت م  ا  اقي بالت م  ضد ق ا ث

افيمــا دتعلــق  راق ــة االمت ــال للنظــام الســاقي، فــشا املفتشــية العامــة للعمــة االضــماا    - 116
اال تماعي، التابعة ل ااقة العمـة االضـماا اال تمـاعي، تنفـذ برناوـًا للتفتـي  ل املنـاال مـا         

 .تلقاء نفس ا
التفـاام ا مـاعي لقميـاع العمـة      هيئـة  2008ال ال قت نفسل التحدثت منذ عام  - 117

ا رى النا، ل هذا اإل ـاق، علـى ادـا امل ل األ ـ ق،      .ل اردمة املالية ل وال  األ  ق
 .اعلى يرا  العمة افـرى التـدقد  مـا خـالل املع ـد الـ    للت ييـم االتـدقد  امل ـ          

 .ل املا ة 98ال هذا القمياع اا ا  أ ر العمة ل الساعة بنس ة 
ال األع ام األخيفة  قآل املع د ال    للمرأة، ااااقة العمة االضـماا اال تمـاعي،    - 118

ــة، بصــفة        ــامل ااملنشــ قامل الرمسي ــة للممي  ع ــة العام ــاعي، ااملددرد امصــر  الضــماا اال تم
اتنفـذ   . اقدة، على تنظيم محالمل لشعالم انشـر ا قـ   بشـ ا التشـردعامل اققـ   العمـة      

ش ر تم/أغسمي  الذي حيتفـة فيـل ل أاقاغـ اي بيـ م العاملـة      هذه ا مالمل ل معظم ا ل 
اهـ  دـ م عميلـة ال عمـة فيـل للعامل /العـامالمل ل        -تم/أغسـمي (   19ل اردمة املاليـة ) 

 .اردمة املالية
ــى رــعيد املعــاديف الداليــة، رــدقت أاقاغــ اي ل قزدراا/د نيــل        - 119 ــى  2012اعل عل

داليـة بشـ ا العمـة ل املنـاال، اكانـت أال بلـد دصـد         ملنظمـة العمـة ال   189االتفاقية ققم 
 .علي ا

 
 (39الت رية )الفقرة   

( 2007لعـام   18211كاا التحداث النظام الصحي ال    املتكامة )القان ا ققـم   - 120
اا اضـع ليالـامل عامـة     .ما مك نامل اعا ة الت ادع األلالية ل / ذآل ا مادـة اال تماعيـة  

دمامل رـحية  عيـاق ثابـت للجـ  ة، ات لـيع نميـا  بعـيف املك نـامل         تكفة للر ـة ااملـرأة خـ   
األلالية م ة ش كة الرعادـة األاليـة، تـا مك نـاا م ضـ عياا لتحسـ  الظـرا  الـيت تكفـة          

اقد قظي االشتراك ل النظام الصحي ال    املتكامة بزدـا ة   .اإلعمال التام للحق ل الصحة
ل رـندا  الصـحة الـ    قسـ  نـ ع ا ـن         اا تصـنيم املشـترك    .مستمرة منذ انشا ل

ــرة الســـابقة،  شـــاقكة لشنـــاث     ــًا مســـاادًا ملـــا لـــ قا ل الفتـ االفئـــة العمردـــة ال دـــزال عمليـ
ل املا ــة، اأكــرب ا م عــامل عــد ًا هــم املشــترك ا    51ل املا ــة اللــذك ق بنســ ة   49 بنســ ة

اا النظـام الصـحي الـ       ، ك2013اق  عام  .عامًا 40ا  20الذدا تتراايف أعماقهم ب  
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مسـتفيد، اهـ  مـا ل ـة بالقيمـة النسـ ية ادـا ة بنسـ ة          1 500 000املتكامة دضـم أك ـر مـا    
   .(43ان  38)األ ر ما  2007ل املا ة باملقاقنة بعام  226
اقد أعيدمل هيكلة اااقة الصـحة العامـة، فنشـ  هيكـة تنظيمـي اااقي  ددـد ألـ          - 121

ــع شــع ة التاميــيب االلــتراتيجي ل وــال      ا اقة الصــحة ا نســية اال  ــيت تت  ــة، ال صــحة اإلجنابي
اتتشـكة هـذه اإل اقة مـا برنـامب الصـحة املتكاملـة للمـرأةوا         .الصحة ااملددردة العامة للصـحة 

ااألمرام اليت تنتقة باالتصال ا نسي/اإلدداوا االعنم االصحةوا اا ال االلـتراتيجي لتعزدـز   
اا انليـة ا نسـانية املنشـ ة بالقـان ا      .ةوا اوـال قعادـة الر ـة   الصحة ا نسية االصحة اإلجنابيـ 

اهذه انلية فردـق عامـة مشـترك     .ج تضم قمسيًا ان اهليكة التنظيمي لل ااقة 62/2011ققم 
ــ            ــ  ال ــة اا ل ــ ااقة الصــحة العام ــة ل ــ ل  للمــددردامل العام ــ لم مــا مم ــ  اإل اقامل دت ب

 .لربوة االلتراتيجية ل وال الصحة، حم ق ا نسانيةللصحة، ااملنسق املسؤال ه  ا اقة ا
اقد أنش مل اااقة الصحة العامة نظـام األهـدا  املتعلقـة باإلعانـامل، كـ  اة للتم دـة        - 122

ال هــذا اإل ــاق ُتــدفع م ــالع ملقــدمي ارــدمامل   . ــد  ان املســاتة ل تكــييف /ــ ذآل الرعادــة 
سلمية املسؤالة عا الصحة، لتكـ ا   ابـة تـدابيف    حتد ها ال“ أهدا ”الصحية الشاملة لتحقيق 

اتسعى هذه األهـدا  ان   .ذامل أال دة ل ل ع األهدا  ايفد ة ل السيالامل الصحية ال  نية
تعزدــز عمليــامل املســاعدة الــيت تكفــة تــ فيف قعادــة رــحية شــاملة اميســرة افعالــة للســكاا ل  

خـالل حتددـد معـدل ال قـا ع ل      وم ع م، اهـذه األهـدا  حتـد ها اااقة الصـحة العامـة مـا      
اهــذا النظــام أدضــًا مــرا آل للمماقلــامل ا يــدة ل وــال    .وــال الصــحة املميلــ م تصــحيح ا 

باأل فال ااملرأة، اا مـة، االرضـاعة، االعنـم العـا لي، االسـيميرة       1ادتعلق اهلد   .الصحة
رة السـليمة  ادشـجع هـذا اهلـد  السـيمي     .على األ فال/الميفالمل ق  د لك ا عـام  مـا العمـر   

ــى األ فــال/الميفالمل اا  امــة، فضــاًل عــا ا ــج علــى التحــري عــا العنــم العــا لي           .عل
 .(2)الرلم ال ياين (30)ادتضما النظام ض ابب حمد ة للنماء ل الميف لة امل كرة

ال مس لة الصحة ا نسية ااإلجنابية كاا ما ال اضز أنل مت ل األع ام املاضـية، علـى    - 123
ــام للحــق ل الصــحة، االصــحة ا نســية     نميــا  االــع، اضــ  ــدة لشعمــال الت ع ضــمانامل  دد

 .ااإلجنابية، اللحق   ا نسية ااإلجنابية
__________ 

م اًل حتددد نس ة اهليم غل ب  لتقددر األنيميا ل السنة األان ما العمر. امـا ناقيـة أخـرى جيـري تقيـيم /ـاء        (30) 
الميفة بررد الش ر الرابع االش ر ال اما عشر ما العمر، افقًا ملـا ُنـا عليـل ل الـدلية الـ    ملالقظـة /ـاء        

ضـعل برنـامب رـحة الميفـة. ابالنسـ ة ان ا  امـة دـتع ، افقـًا للمنصـ ى عليـل ل           الميفة االميفلة، الـذي ا 
فحـ ى لتقردـر أا املـرأة ا امـة حتـت املالقظـة السـليمة،         5ان  6برنامب الصحة ا نسية ااإلجنابية، ا ـراء  

لــذي مـع تشــجيع العمــة ل مســ لة االكتشـا  امل كــر للحمــة. اأخــيفًا ُدميلــ  التحـري عــا العنــم العــا لي ا   
 دشمة مجيع النساء ف   ارامسة عشرة ما العمر.
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ت قيــد التشــردعامل ل وــال الــدفاع عــا ا ــق ل الصــحة ا نســية ااإلجنابيــة )مرفــق    - 124
ــزام الدالــة ل هــذه املســ لة، الــاند بشــكة    18426القــان ا ققــم  (، الــذي أقلــى ألــ  الت

 ين السيالــامل العامــة الالامــة لضــماا هــذه ا قــ  وا اكــذلك قــان ا اإللــقا  الميــ عي    قــان
(، اقــان ا اإلجنــام  ســاعدة   يــة )مرفــق القــان ا      18987للحمــة )مرفــق القــان ا ققــم    

ادتضما القان ا العام للتعليم أدضًا التربية ا نسية باعت اقهـا خميـًا عرضـيًا ل     .(19167 ققم
 .النظام ال    للتعليم

ــان ا ققـــم   - 125 ــام  18426انـــا القـ ــية   2008لعـ ــاء مرافـــق للصـــحة ا نسـ علـــى انشـ
 .(44ااإلجنابية، االتنسيق ب  قمياع الصحة اقمياع التعليم ما أ ـة التربيـة ا نسـية )اإل ـاق     

،  ــرى تنظــيم كافــة االلــتحقاقامل املقــرقة اكفالتــ ا مــا الناقيــة   2010ال أدل ل/لــ تمرب 
الـذي دكفـة تـ فيف الرعادـة ااملشـ قة ق ـة        2004لعام  369ر التعميم اجيدق بالذك .القان نية

اقـد ألـ م النظـام الصـحي بـذلك       .اإل  ام ابعده للنساء الال  دك ا محل ا غيف مرغـ م 
ل ا د ما ارمير الذي تتعرم لل قياة ارحة النساء الال  دكـ ا محلـ ا غـيف مرغـ م، ل     

 .ةا اق نظام قان ين دعاق  على هذه املماقل
اأنشــئت أفرقــة لتنســيق اإلقالــة ل وــال الصــحة ا نســية االصــحة اإلجنابيــة ل مجيــع  - 126

ما هذه األفرقة تضم أخصا ي  ل أمرام النسـاء، االعمـة    140اهناك  .أحناء اإلقليم ال   
اال تماعي، اعلم النف ، االق الة، االتمرديف، ادت افق في ا عد  أعضا  ا مع عـد  املتـر  دا   

ــاعلي ــة        .  ــة بروــة الصــحة ا نســية االصــحة اإلجنابي ــة شــ كة تنســق ا هيئ اتضــم هــذه األفرق
ابرنامب رحة املرأة، اتعقد ا تماعامل مرة كة ش ردا، اتـ فر التـدقد  املسـتمر شـ ل ا ـي      

أفرقــة ل املت لــب ل كــة مقا عــة، االعــد  أكــرب مــا  3ال  اخــة ال لــد د  ــد  .ااإل  ـاقي 
انا ا بسـ   املنــا ق ا ضـردة، ات  ـد األفرقــة ال اقيـة ل مقا عــة     ذلـك ل كـانيل ني  امالــد  

ــدد  ــ فيف خــدمامل شــاملة ل وــال الصــحة       .م نتيفي ــة بتنســيق ات ــة تنســيق اإلقال ــ م أفرق اتق
ا نسية ااإلجنابية تقدم املش قة ل قالة اإللقا  الميـ عي للحمـة، اتسـدي املشـ قة اتـ اع      

كا اال لكا الر  ع عنـ ا )قبـب ال ـ  ، مانعـة ا مـة      )للجميع با اا( الا ة ملنع ا مة ل
اتق م مرافق الصحة ا نسية ااإلجنابية بداقها بتـ فيف   .الرمحية(، االرعادة ا نسية، اغيف ذلك

الا ة املنع العام للحمة وانًا، االـ ال ة ل مرافـق الت ليـد، اال قادـة مـا لـر اا عنـق الـرقم         
الـرقم اتصـ در ال ـدي باألشـعة وانـًا ابصـفة  اقدـة        اال دي، ما خـالل اخت ـاق مسـحة عنـق     

ا ـراء متابعـة    2011اتقـرق منـذ عـام     .عامـًا(  65ا  40)للنساء الال  تتراايف أعماقها ب  
قاتينيــة للعنــم العــا لي ك ــد  متعلــق باإلعانــة، االرعادــة بــالعالآل النفســي، كجــزء مــا          

اتـــنا  .الــ    املتكامــة  االلــتحقاقامل الــيت دلــزم أا تقــدم ا مؤلســامل النظــام الصــحي        
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الترتي ـامل علـى قعادـة النســاء ااأل فـال االميفـالمل ضـحادا العنــم، باعت ـاقهم وم عـامل هلــا         
 .األال دة
اإللــقا  الميــ عي  - 18987، ُأقــر القــان ا ققــم 2012ال تشــردا األال/أكتــ بر  - 127

انظمـت   .ةادعلق هذا القان ا يرد القا  ا مة ل يرا  حمد ة ابشرا  حمـد   .للحمة 
، ابعـد اقـراقه   2012السلمية التنفيذدة هذا القان ا باملرلـ م الصـا ق ل تشـردا ال ـاين/ن فمرب     

أ مل امل ا قامل املعترضة علـى عـدم يـرد اإل  ـام ان  ـريف ا ـراء الـتفتاء علـى الكـاء هـذا           
لـى  ل املا ة مـا النـاخ   ب ضـ يف عـا قفـيف املـ ا ن  لاللـتفتاء ع        9القان ا، اع  ر أقة ما 

، 2013ان تشـــردا ال ـــاين/ن فمرب  2012ال الفتـــرة مـــا كـــان ا األال/ دســـمرب  .القــان ا 
ــت  ــا         6 676اقع ــاا م ــية، اقــدثت قالت ــاة نفال ــؤ  ان أي اف ــة ج ت ــة الــقا  للحم قال

املضاعفامل ارمييفة نتجت اقداتا عا ا  ام غـيف تمـا، قيـج ت لـع نسـ ة التكمييـة بالنظـام        
ل املا ـة مـا النسـاء ا ارـالمل      18اكـاا   .ل املا ـة  60ارـاى  ل املا ة ا 40الصحي العام 

اانتـ ى   .ل املا ـة ل لـا العشـردا أا أك ـر     82على قعادة  اا التالعة عشرة مـا العمـر، ا   
 .ل املا ــة ممــا  لــا التشــاقة تتعلــق باإللــقا  الميــ عي للحمــة ان م ارــلة محلــ ا          63

ة بعد اإللقا ، بلكت نسـ ة مسـتادمامل هـذه    دتعلق بت كيد التادام الا ة منع ا م افيما
 .ل املا ة 70ال لا ة ل املت لب 

افيما دتعلق بااللتنكا  الضميفي ال اق  ل مرل م تنظـيم قـان ا اإللـقا  الميـ عي      - 128
ل املا ة ما أ  اء/  ي امل أمرام النساء العـامل  ل النظـام الصـحي الـ         30للحمة، فشا 

ل، ممــا انميــ ى علــى رــع بامل مجــة ل مقا عــة لــالت ، قيــج عــرب مجيــع املتكامــة  ل ــ ا تفعيلــ
ابسـ   هـذه ا الـة الدقيقـة، تتاـذ تـدابيف        .األخصا ي /األخصا يامل عا التنكاف م ضـميفداً 

ــام ل          ــة اإل   ــى خدم ــ يفة، اضــماا ا صــ ل عل ــذه الصــع بة الك ــى ه ــ  عل حمــد ة للتكل
ان حمكمـــة املنااعـــامل  2012ل عـــام  اأ مل هـــذه ا الـــة ان تقـــدد  لـــ  الكـــاء .املقا عـــة

 .ملرلــ م تنظــيم القــان ا بشــ ا االلــتنكا  الضــميفي  42مــا املــ ا  الـــ  10اإل اقدــة لتعليــق 
، اذ  عـا الـ عيف ل هـذه املـ ا      “قـت ؤامل”اقضى قكم ايفكمة، الصا ق باإلمجاع، بـالتعليق  

 .(31)ان ق  اياذ قراق  ا ي دقدق رداقه ل العام املق ة

__________ 

دسمز قكـم حمكمـة املنااعـامل اإل اقدـة أل  ـاء األمـرام النسـا ية بـاالعترام علـى املشـاقكة ل أي ا ـراء             (31) 
دس ق أا دعق  ا اء ا مة، اد ذا هلم بشعمياء معل مامل تفيد بالـتمراق محـة املردضـامل،  ـا ل ذلـك  لـ        

  امل ف   الص تية. اُأعلا ل ال قـت ذاتـل أا اقـم تنفيـذ املـ ا  املميعـ ا في ـا لـا لنـع          ا راء تشايا بامل
 متابعة املردضة، حبيج دت ن أخصا ي تخر غيف معترم عملية القا  ا مة الشاملة ل مجيع مراقل ا.
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، املتعلــق بتقنيــامل اإلجنــام   2013لعــام  19167اجيــدق بالــذكر أا القــان ا ققــم     - 129
وا اأرـ ز انا ديس ـر علـى النسـاء     2014تشردا األال/أكت بر  30 ساعدة   ية، قد ُنظم ل 

ــد     ــة التعقي ــ ا  ا مشــاكة ل ارصــ بة ال رــ ل ان اإل ــراءامل القليل ابالنســ ة ان  .الــال  د
 ك مية للادمامل الصـحية تكـ ا اردمـة وانيـة، أمـا املشـاقك ا ل       املستفيدامل ما اإل اقة ا

ال  .شركامل الت م  املت ا ل فيشاقك ا ل التكلفة قس  ايفاالـة األان أا ال انيـة أا ال ال ـة   
 .(32)ل املا ة 50مجيع ا االمل يفيف تكاليم هذا الن ع ما التقنيامل بنس ة 

ة الشـاملة مـا لـر اا عنـق الـرقم ل أاقاغـ اي       اقد ُاضـعت ارميـة ال  نيـة لل قادـ     - 130
امــا مك نــامل هــذه ارميــة التحصــ  ضــد فــيفان الــ قم ا ليمــي    .2012اعت ــاقا مــا عــام 

 16ا  11ا  6ُأ خة اللقايف الرباعي ضد هذا الفـيفان )األمصـال    2013ال عام  .ال شري
، 2013  ا/د ليـل   1امنـذ   .عامًا مـا العمـر   12(، ادتايف  ميع املراهقامل عند بل ع 18ا 

اقـد اق  مـا ق ـة أا     .أر ز اخت اق مسـحة عنـق الـرقم وانيـًا علـى املسـت ى العـام اارـاى        
للمرأة ا ق ل د م ا ـااة مـا العمـة كـة عـام إل ـراء اخت ـاق مسـحة عنـق الـرقم، اكـذلك            

ابامل ــة فــشا املســتفيدامل مــا  .(2000لعــام  17242تصــ در ال ــدي باألشــعة )القــان ا ققــم  
ااخت ـاق   .الصحي ال    املتكامة هلا ا ق ل تص در ال دي باألشـعة وانـًا كـة عـام      النظام

 .مسحة عند الرقم ما الشرا  اإل  اقدة للحص ل على بمياقة الصحة امل نية
اقـ  انا، جيـري ل مجيـع الـنظم التعليميـة الفرعيـة تنفيـذ برنـامب          2008امنذ عام  - 131

احتــدق  حمت دــامل هــذا  .(18437القــان ا العــام للتعلــيم )ققــم  التربيــة ا نســية، الــذي دســانده
ــ  ة      ــا ، اا ـ ــم باإلنصـ ــاء املتسـ ــة، االنمـ ــ  ، اامل ا نـ ــال ا قـ ــان اعمـ ــى ألـ ــامب علـ الربنـ
األكا ليــة، االقــدقة االقترافيــة، االتنســيق ل شــ  مســت دامل النظــام، مــع التعمــق ل املنظــ ق  

ة للتـدابيف املتاـذة علـى مسـت ى التعلـيم املت لـب،       اأعمييت األال د .ا نساين االتن ع ا نسي
ــيم الفــ        ــة ا نســية ل الــداقامل األلالــية  لــ  التعل مــا خــالل عقــد قلقــامل عمــة للتربي
ــرامب حمــد ة جيــري      ــان ي، باإلضــافة ان ب ــيم ال  اامل ــ ، اللمدقلــ  امل تــد   ل ولــ  التعل

ا  اقدة ل األلـان املشـترك، اقلقـة     ال تدقد  املدقل  جيري عقد قلقة  قالية .تنفيذها
اعـالاة علـى ذلـك تشـكة فردـق مـا املدقلـ          . قالية اختياقدة لميل ة/ ال امل الصم الرابع

امل تد   ل مراكز امعاهد تدقد  املدقلـ  علـى الصـعيد الـ   ، لشلـ ام ل انتـاآل املعرفـة        
ــدخالمل الال    ــ فيف امل ــ جي، ات ــاهيمي االتعليمــي ااملن ــة   االتعمــق املف ــا ة  ــ  ة العملي ــة لزد ام

__________ 

ــا يــرا  جنــ         (32)  ــى م ــا أ ــة االلــتفا ة امل ل ــد م ــة التعقي ــة دتضــما مرلــ م التنظــيم اإل ــراءامل القليل ايف عملي
اإلخصام. ادتضما أدضًا اإل راءامل ال الكة التعقيد اليت حتدث عندما يري عملية اإلخصـام خـاقآل  سـم    

 املرأة.
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ــة ــيم العــام إلرــداق         .التعليمي ــة للتعل ــرأة مــع اإل اقة ال  ني ــ    للم  ليــة ”انســق املع ــد ال
ــي  ــ ع ا نسـ ــ لة  “املدقلـــ  للتنـ ــد  اقة عـــرب اإلنترنـــت ل مسـ ــ ع ”، اعقـ ــانية االتنـ ا نسـ

شيء   ”شـر  ليـة   اُن .ل منتدى برنامب التربية ا نسية لش اقة ال  نيـة للتعلـيم العـام   “ ا نسي
، امل  ـل ان األلـر باعت ـاقه خميـ ة أخـرى ل      (33)“التربية اجلنسية لألسر ..طيب أن نتحدث 

اقامــت اااقة الداخليــة،    .التنفيــذ املنــتظم للتربيــة ا نســية ل النظــام التعليمــي بــ اقاغ اي      
ا اعلـى  نساة لت اع علـى م يفي ـ   30 000بالتنسيق مع اإل اقة ال  نية للتعليم العام، بمي ع 

 .رعيد التدقد  امل  
أا اللجنة االلتشـاقدة املعنيـة بالصـحة ا نسـية ااإلجنابيـة مـرمل        2007ااق  ل عام  - 132

اقد ش دمل اللجنة قاالمل مت ادنـة بسـ   تكـييف الـ اقاء/      .بتكيفامل  تلفة ل تك دن ا اأ ا  ا
اًل عــا عــدم انتظــام   الــ ادرامل، امشــكلة االفتقــاق ان أمانــة خارــة اــا أل اء م ام ــا، فضــ       

 .ا تماعا ا
اللجنـة ال  نيـة لررـد اخفـيف ال فيـامل      ”، أنشـئت  2006ال تشردا ال اين/ن فمرب  - 133

، الــيت بــدأمل “النفالــية النامجــة عــا ا مــة االــ ال ة االعمليــة القيصــردة االنفــان ااإل  ــام
المل ، عــا قــا2010اجيــري اإلبــالع بنشــا ، منــذ عــام   .(34)2007عملــ ا ل تذاق/مــاقن 

 .افـاة أا عـدم افـاة النسـاء بسـ   ا مــة، اكـذلك عـا االنضـمام ان مركـز العنادـة املركــزة          
 45اجيري حتلية ا االمل احتددد ل أد ا قدث الت خيف، ا جيري ابـالع املؤلسـامل )اإل ـاق    

 .(3االرلم ال ياين 
 

 (41الت رية )الفقرة   
 م اإل ماآل اال تمـاعي اقصـ ل   ر”تنفيذ املشراع املعن ا  2012جيري منذ عام  - 134

كافــة أضــعم فئــامل الســكاا ل أاقاغــ اي علــى ال قادــة االرعادــة الشــاملة ل قالــة اإلرــابة   
، الـذي أقـر ااتفـق عليـل مـع الصـندا  العـاملي ملكافحـة         “بفيفان نقا املناعة ال شـردة/اإلددا 

امكـادري اهل دـة    ادست د  هـذا املشـراع املتشـ    بـا ن  انخـر،      .اإلددا االسة ااملالقدا
ا نسانية، ااملتح ل   نسيًا،  ا فـي م املشـتكل ا بـا ن ، االر ـال املماقلـ ا للجـن  مـع        

__________ 

 (33) http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/26984/1/esta_bueno_conversar___version_2.pdf. 

امـة الصـحي للمـرأة اا نسـانية، اال قـدة االلتةشـاقدة       حتد  تك دا اللجنـة  م ة/مم لـة ملـا دلـي: برنـامب التك      (34) 
ــدمامل الصـــحية،     ــة للاـ ــامل، ااإل اقة ا ك ميـ ــحية باملقا عـ ــؤاا الصـ ــددري الشـ ــاهيفي، امـ لشعـــالم ا مـ

ــرام النســاء اا اقة الميــ  الشــرعي      ــة، امدقلــة     -االكرلــي ا ــامعي ألم ــة ا م  قد ــة الميــ  جبامع كلي
ال    للمرأة، ول  املشرف . اليك ا مم ة مـددري الشـؤاا الصـحية    القابالمل جبامعة ا م  قدة، ااملع د 

 ل املقا عامل ل املددردة العامة للصحة ال يئية ما املكاا الذي حتدث بل ال فاة.
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ــة     ــل ان الســكاا ايفــرام  مــا ا رد ــد نمياق اال دشــمة هــذا املشــراع النســاء    .الر ــال، الت
تـدعيم   اتساعد التدخالمل املقترقة ل املشراع علـى  .املصابامل بفيفان نقا املناعة ال شردة

النظــام الصــحي الــ    املتكامــة، اتعميــق تركيــزه الشــامة مــا خــالل حتســ  م ا  ــة ابــاء   
فيفان نقـا املناعـة ال شـردة ل أاقاغـ اي، ااجيـا  خـدمامل رـحية منالـ ة هلـؤالء السـكاا           
اتعزدــز منظمــا م ا تمعيــة، ا عــم االلتــزام املتعــد  القمياعــامل بش مــاآل ا ماعــامل املســت دفة،  

 .ال رم االتمييز اللذدا دمي الا أضعم فئامل السكاا ا تماعيًا ااقتصا دًااا د ما 
اقد اضع املع د الـ    للمـرأة  لـياًل ملنفـذي السيالـامل العامـة للتعامـة مـع فـيفان           - 135

ا ـرى اضـع مـ ا  اعالميـة      .نقا املناعة ال شردة ما منظـ ق  نسـاين امـع ققـ   اإلنسـاا     
ادـ فر املع ـد الـ        .ا ا نسـ  ل اااقة التنميـة اال تماعيـة   للتقني  ااملشـكل  اامل نـي  مـ   

للمـرأة التـدقد  علـى مسـ لة فـيفان نقـا املناعـة ال شـردة اا نسـانية لوفرقـة التقنيـة لــ ااقة            
ا رى أدضـًا، بـدعم تنظيمـي مـا      .التنمية اال تماعية املعنية بت فيف الرعادة امل اشرة للمتشر دا

ااقة الصــحة العامــة، عقــد أقبعــة ملتقيــامل ا نيــة للنســاء املصــابامل   املع ــد الــ    للمــرأة اا 
بفيفان نقا املناعة ال شردة ت   لت في ا املعل مامل االتدقد  فيمـا دتعلـق بالرعادـة الصـحية،     
اامل اق  اال تماعية، اقق   املرأة، ا رى تشجيع فرى اللقاء االتنظيم ما منظـ ق  نسـاين   

 .امنظ ق قق   اإلنساا
،   ز املع ـد الـ    للمـرأة، بالتنسـيق مـع اااقة الصـحة       2014  ا/د ليل  31 ال - 136

العامة، عد ًا ما املراكز العامة لت ادع الرفاالمل الذكردـة ااألن  دـة امـ ا  التزليـق ل اقـدامل      
اااقة التنميــة اال تماعيــة، للمســاتة ل ال قادــة مــا األمــرام الــيت تنتقــة باالتصــال ا نســي،  

 .لى التادام الرفال األن  ي اا ص ل عليل بتكلفة قليلةاالتشجيع ع
، اهــ  1983فمنــذ عــام  .اا تميـ ق فــيفان نقــا املناعــة ال شــردة دــاع ان االا دــا   - 137

ــاين/     ــردا ال ـ ــابة بـــالفيفان، اقـــ  تشـ ــة ارـ التـــاقدخ الـــذي ي ـــرمل فيـــل ل ال لـــد أال قالـ
م األقبعـة األخـيفة، كـاا دسـجقة     ال األعـ ا  .قالة ارـابة  11 492، أبلع عا 2012 ن فمرب

نسـمة   100 000لكـة   28.5بلكت النس ة  2011قالة، ال عام  844لن دًا ل املت لب 
الكا تفسيف هذه الظـاهرة بالتـ خر ل ال رـ ل ان مرقلـة اإلدـدا، نتيجـة        .(4)الرلم ال ياين 

 .  ا ـراء الفحـ ى  للتحسا ل العالآل المي ، ااا دا  اللج ء ان هذا العالآل، اكـذلك اا دـا  
ل املا ــة مـا ا ــاالمل انا تتعلــق   65.5ااذا كــاا  .ا ـددر بالــذكر أدضـًا ت نــج هــذا املـرم   

ل املا ـة باإلنـاث، فشنــل منـذ منتصـم التسـعينيامل بــدأمل هـذه النسـ ة تترا ــع         34 بالـذك ق ا 
مــا ا ــاالمل  1.5لــجلت قالــة لشنــاث لكــة   2011بشــكة تــدقجيي امســتمروا ال عــام  

 .للذك ق
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 .نســمة 100 000أشــااى باإلدــدا لكــة   8.6أبلــع عــا ارــابة   2011ال عــام  - 138
ال األعـ ام ارمسـة    .ا الـتقر  2005الجة معدل ال فاة باإلددا ادا ة مسـتمرة قـ  عـام    
امعــدل ال فــاة باإلدــدا  .شاصــًا 163األخــيفة، ارــة املت لــب الســن ي  ــاالمل ال فــاة ان  

قالــة افــاة هلــذا الســ   امل لــع  177، امــا الـــ 2011ام ال عــ .مرتفــع للكادــة لــدى الر ــال
ــذك ق    ــت نســ ة ال ــ ا، كان ــاث     76عن ــة مــا هــذه ا ــاالمل، انســ ة اإلن ــة  24ل املا  ل املا 

 .(6ا  5)الرمساا ال يانياا 
االــيلة االنتقــال الشــا عة هــي ا ــن ، ااا كانــت تتســم بايــاه نــزام، اذ ترا عــت   - 139
اا االنتقـال الرألـي للفـيفان     .(7ل املا ـة )الرلـم ال يـاين     58.7 نقا  مئ دـة ان  10 قداق 

)ما األم ان االبا( حيدث بنس ة ضئيلة للكادة ب  الـا ة االنتقـال ايفتملـة، اقـد اافـيف مـا       
 .(46ل املا ة انا )اإل اق  5ل املا ة ل التسعينيامل ان  40

ا ــن  مــع الر ــال، امتعــا    امــا أضــعم فئــامل الســكاا الر ــال الــذدا لاقلــ ا - 140
املادقامل با قا، امتعا   املادقامل بكيف ا قا، ااملشـتكل ا بـا ن ، ااملتح لـ ا  نسـيًا،     

ات لع نس ة ارابة املشتكل  با ن  ااملتحـ ل   نسـيًا بفـيفان نقـا      .اايفرام ا ما ا ردة
ســيًا بــالفيفان  قــداق أقبــع اتزدــد نســ ة ارــابة املتحــ ل   ن .ل املا ــة 19.3املناعــة ال شــردة 

 .مرامل تقرد ًا على نس ة املشتكل  با ن 
 

 (43الت رية )الفقرة   
فيما دتعلق بالنساء الردفيامل، لكا مالقظة بعـيف   انـ  التقـدم ابعـيف التحـددامل       - 141

ل أاقاغ اي: ففيما دتعلـق بسيالـامل اإل مـاآل ا  انـ  اهلياكـة األلالـية، جيـدق باإلشـاقة         
ك ربـــة الردــم الـــذي  عــم حتســـ  ن عيــة ا يـــاة ل الردــم، احتققـــت الك ربـــة      التقــدم ل 

ابالنسـ ة ان ا صـ ل علـى امليـاه الصـا ة للشـرم ل        .ل املا ة مـا اإلقلـيم الـ       98.7 ل
تال  نسمة ال املنا ق الردفية املفتقرة ان امليـاه الصـا ة    5املنا ق اليت دقة عد  لكا ا عا 

ل املا ــة ل  13.8ان  2006ل املا ــة ل عــام  25 عــت هــذه النســ ة مــا للشــرم، فقــد ترا
 172وا اهــذا ل ال قــت الــذي  ــرى فيــل ارــاليف اي يــز شــ كة تــ فيف امليــاه لـــ    2011عــام 

ااضـعت أدضـا بـرامب للـربب      .(9ا  8مدقلة الل لدامل الصـكيفة ا ـااقة )الرمسـاا ال يانيـاا     
ــة لالتصــاالمل الســلكية االاللــلكية،  ااالتصــال باهلــاتم ل الردــم مــا خــالل    اإل اقة ال  ني
 .CEIBALمشف عة بتعزدز االتصال ما خالل ش كة 

ااعُتمد برنامب مزدب المياقة ل الردم، اه  برنـامب يـرد  دسـعى ان تيسـيف اتنظـيم       - 142
قص ل األلر على خدمامل المياقة الك ربا يـة االكـاا اامليـاه، مـا خـالل تشـجيع االلـتادام        
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اتددر هـذا الربنـامب املددردـة العامـة للمياقـة التابعـة        .للم اق  االعا امل الكذا ية السليمة الكمء
ــة     ــة اال تماعي ــددا، ااااقة التنمي ــة االتع ــ ااقة الصــناعة االمياق ــة أدضــًا    .(35)ل اتعميــى األال د

للتدخالمل اليت تدعم برامب اإل مـاآل اال تمـاعي، مـا أ ـة ا صـ ل بقـدق تمـا اكـ يف علـى          
اأ ردـت  قالـة التقصـا ية كانـت      .اقة اليت حتس ا ن عية قيـاة النسـاء ااأل فـال   خدمامل المي

  ابة خب ألان قدفيًا لقيان األثر ل األبعا  اال تماعية بدءًا با ص ل على المياقـة، ا  قـت   
هــذه الدقالــة علــى عينــة مــا ا تمعــامل ايفليــة املك ربــة مــا  انــ  اللجنــة ال  نيــة لك ربــة     

 لية عا ا نسانية االمياقة للمدقب  امـددري السيالـامل العامـة    ”ضًا اعدا  امت أد .(36)الردم
، م  ل ان املؤلسامل العامـة اارارـة ل قميـاع المياقـة، مـا أ ـة ا قاآل املنظـ ق        “ااملشاقدع

ــة    .ا نســاين ل ليالــامل امشــاقدع تنميــة المياقــة   امــا ناقيــة أخــرى نظمــت  اقامل وتمعي
تشــجيع النســاء علــى املشــاقكة ل تك دنــ ا باعت ــاقها  للتــدقد  علــى كفــاءة المياقــة، ا ــرى

مستشاقامل اقليميامل للمياقة، ال اضع تكن ل  يامل بسيمية، ابذلك جيري  كينـ ا وتمعيـًا   
 .ل وال دعترب ذك قدًا ل العا ة

افيمــا دتعلـــــق بالدعــــم املالـــــي اا صــ ل علـــى ا تمــاا ل الردـــم، فشنــل ل الفتـــرة       - 143
برنامب التم دـة ال ـالع الصـكر، ل ا ـاق اقـدة السيالـامل اإلقليميـة         خصا 2007-2013

 االقًا للعمة املشترك مع املؤلسامل ايفليـة مـا    3 449 836ل مكت  التامييب اامليزانية، 
ال هـذا الشـ ا فـشا املشـاقدع ايفـد ة الـيت        .أ ة تنمية اإلنتـاآل ل املشـاقدع الـيت تـددرها املـرأة     

 امل املشاقدع، االيت دنفذها برنـامب التم دـة ال ـالع الصـكر،  لـت      تركز قصرًا عة  عم راق
، أنشــئت شــع ة التنميــة 2014ال تذاق/مــاقن  .(47امــرأة )اإل ــاق  342كلــ ا مــا وم عــل 
ــة   ــرم ”االقتصــا دة ايفلي ــذ عــام   “أاقاغــ اي األق ــيت تتضــما من برناوــًا م ضــ عًا   2014، ال

ملنميقة املتراب ليـة، الـيت تتـ لم مـا مقا عـامل      ما راق امل املشاقدع ل ا 100خصيصًا لدعم 
مــا  3 172 961ادصــة   دــة هــذا الربنــامب ان  .لــاا خ لــيل اكــانيل ني  ام نتيفيــدد 

 .بيس  أاقاغ اي
اعلـى الصــعيد املؤلسـي  ــرى ل معظــم الـ ااقامل اضــع بـرامب أا انشــاء اقــدامل      - 144

اقة التنميــة اال تماعيــة، ااااقة خارــة تعــك بشــكة تنفيــذ السيالــامل ل املنــا ق الردفيــة )اا 
__________ 

ــة،         (35)  ــة، ااااقة اإللــكاا ايميــيب األقاضــي اال يئ ــ  اااقة االقتصــا  ااملالي ــة مشــتركة ب ــة اااقد تشــترك  ن
ة رب االلت اء، اهيئة أعمال الدالة ل وال الصر  الصـحي، ااإل اقة ال  نيـة لل قـ      اا امعة التكن ل  ي

 االكح ل اأمسنت ب قتالند، اق الة ا م  قدة ما خالل خمية العمة معًا.

تشمة ا  ان  اليت أبرامل حتددد هة هناك اقتيا امل خارة اللتادام المياقة قسـ  نـ ع ا ـن ، امنـ ا      (36) 
ألـان نـ ع ا ـن ، ام انـع ا صـ ل علـى المياقـة، اا صـ ل علـى ا تمـاا علـى ألـان             تقسيم العمة علـى  

 ملكية األقم أا امل اق ، ااإل اقة ااياذ قراقامل بش ا م اق  المياقة، اامللكية، ا فع تا اردمة.
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تربيــة املاشــية االزقاعــة ارــيد األمســاك، ااااقة الصــناعة االمياقــة االتعــددا، ااااقة الصــحة    
الــاعدمل هــذه ال قــدامل علــى ا اقة املــدخالمل   .العامــة، ااملع ــد الــ    للمــرأة، اغيفهــا( 

ــة ااالقتصــا دة ااإلنتا يــ    ــة،  ااملعل مــامل ايفــد ة بشــ ا ارصــا ا اال تماعي ــا ق الردفي ة للمن
اقد  ول  املشـرف  ل قـراق لـل األال دـة العليـا الـيت حيظـى         .ل ذلك التشايا ا نساين  ا

اشــّكة املع ــد الــ    للمــرأة، مــا ناقيتــل، فردقــًا معنيــًا   .اــا حمــ ق املنــا ق الردفيــة ل ا اقتــل 
 ليالـامل اهليئـامل املاتلفـة    باملنا ق الردفية اا نسانية، م متل  عم ا قاآل املنظ ق ا نسـاين ل 

ذامل الصلة باملنا ق الردفية، انس ق التدابيف املقدمـة ان اال تمـاع املتاصـا للزقاعـة األلـردة      
 .اا تماع اادـرامل شـؤاا املـرأة ااهليئـامل العليـا لشـؤاا املـرأة ل السـ   ا ن بيـة املشـتركة          

 حمـ ق العمـة ل وـال املـرأة     اقد تمير  هذاا ا  ـاااا التابعـاا للسـ   ا ن بيـة املشـتركة ان     
ــة ــة املاشــية االزقاعــة ارــيد األمســاك       .الردفي ــ    لاللــتيمياا ااااقة تربي ادعكــم املع ــد ال

ــ ق      ــا منظـ ــى األقم مـ ــ لة ا صـــ ل علـ ــى مسـ ــاق علـ ــذا اإل ـ ــرأة ل هـ ــ    للمـ ــد الـ ااملع ـ
 .(37) نساين
ردفـي، االراقـة   لـاعامل ل القميـاع ال   8دـ م العمـة بــ     18441احيد  القـان ا ققـم    - 145

اقـد حتقـق تقـدم االـع ل تنظـيم هـذا القميـاع         .األل  عية، اأشكال أ  ق العامل /العامالمل
 .غيف أا هذا القان ا ال دتضما   انـ  حمـد ة للعـامالمل الردفيـامل     .ال كفالة قق   العمة

 .ياكاا التفاام ا ماعي أدضًا عنصرًا بالع األتيـة لترلـيخ ققـ   العمـة ل القميـاع الردفـ      
اقد نظم املع ـد الـ    للمـرأة، بـدعم مـا منظمـة األمـم املتحـدة لوغذدـة االزقاعـة )الفـاا(،            
ا تماعــا تشــااقدًا ل مســ لة التشــردع الردفــي اأشــكال التمييــز الراهنــة ضــد املــرأة ل املنــا ق     

 .، مع اضع ت ريامل ل هذا الش ا2011الردفية ل عام 
، نسذــق املع ــد الــ    للمــرأة املشــراع   2012م ان عــا 2010ال الفتــرة مــا عــام   - 146

أاقاغ اي، ر م بلد التكافؤ: تدقد  العنارر الفاعلة ل وـال التنميـة اال تماعيـة    ”املعن ا 
اكاا هـذا املشـراع مشـتركًا بـ  اااقة تربيـة املاشـية        .، بدعم ما الفاا“ما منظ ق  نساين

ــة ا    ــة ارــيد األمســاك، ااااقة الصــناعة االمياق ــة  االزقاع ــة اال تماعي ــددا، ااااقة التنمي  .التع
اقــد  املع ــد الــ    للمــرأة من جيــة التحليــة اال تمــاعي ااالقتصــا ي اا نســاين، ا/ــ ذآل   

ــاعي ااالقتصــا ي اا نســاين      ــة اال تم ــ ق التحلي ــا منظ ــي م ــدخة اإلقليم ــذا   .الت ادتكــ ا ه
يــة ااالقتصــا دة النمــ ذآل مــا  ــزأدا: حتليــة ا تمــاعي ااقتصــا ي دتــ خى  قالــة الــنظم ال يئ  

__________ 

ُعقـد ا تمــاع تشــااقي بشـ ا ا صــ ل علــى األقاضـي اقياا ــا االــتادام ا االسـيميرة علي ــا مــا منظــ ق      (37) 
نساين، اجيري انا حبج امل ا   الت  ي ية المي عية للحيااة ل هـذا السـيا  أدضـًا، للتعـر  علـى   انـ         

 عدم التكافؤ الراهنة اتكييفها.



CEDAW/C/URY/8-9 
 

 

15-03078 43/54 

 

ااال تماعية اال قافية االدلكرافية االسيالية اليت دتك ا من ا ليا  التنميـة، فضـاًل عـا أا ـل     
التــرابب بينــ اوا االتحليــة ا نســاين الــذي دركــز علــى  قالــة  تلــم أ ااق ام ــام النســاء           

 .االر ال
يـة اال تمـاعي   اما انثاق اليت اتضـحت لنمـ ذآل التـدخة اإلقليمـي مـا منظـ ق التحل       - 147

ااالقتصا ي اا نساين، لكا اإلشاقة ان تشكية أقبع  ـاا لشـؤاا ا نسـانية ل املقا عـامل     
لتميــ در ا اقة ال عــد ا نســاين ل التنميــة، اتصــميم من جيــة  ددــدة للتــدخة تشــمة حمت دــامل   
ة اقلقامل عمة منال ة لوهدا  العامة ال الثة لنمـ ذآل التـدخة اإلقليمـي مـا منظـ ق التحليـ      

 .(38)اال تماعي ااالقتصا ي اا نساين
ــة بالنســاء        - 148 ــدم ل السيالــامل ايفــد ة املتعلق ــق تق ــتع  حتقي ــزال د ــل ال د ــك فشن امــع ذل

الردفيامل العـامالمل بـ  ر، فـالربامب االتـدابيف ل األاقـامل الراهنـة تركـز ألالـًا علـى تشـجيع           
 .ا عم األعمال ا رة النسا ية ل الردم

ــة   افيمــا دتعلــ - 149  .ق بالصــحة، فقــد اضــعت اااقة الصــحة العامــة برناوــًا للصــحة الردفي
اعلى الرغم مـا تعزدـز الرعادـة الصـحية لولـر ااألفـرا  ل الردـم، فـشا الكتي ـامل اإلقشـا دة           

تتضما اهتمامًا حمـد ًا بالنسـاء الـال  ال دـزلا مسـت عدامل امفتقـرامل ان املشـ قة االرعادـة          ال
ــق بالصــحة، االعنــ   ــ ق أخــرى    فيمــا دتعل ــة، اأم ــا لي، االصــحة ا نســية ااإلجنابي ــد  .م الع اق

ــة مــا خــالل اقــدامل متنقلــة اــا فردــق رــحي       ــة ال قا ي ُاضــعت الــتراتيجية  ــ المل الرعاد
اي يزامل للمي  ا   األلناا، اتقرذم هذه ال قـدامل ارـدمامل ان لـكاا الردـم، اتلـ       

 .يدة، مـع تركيـز خـاى علـى ا  امـة     اقتيا ا م ان ادا ة ا ص ل على الرعادة الشاملة اا 
اا تعــدا  مقــدمي هــذه ارــدمامل الــردفي  التــابع  لــ ااقة الصــحة العامــة دؤكــد ا ــ   هــذه  

 .الفج ة اليت دتع  تضييق ا
للتعلـيم   78مدقلة للتعليم االبتدا ي العـام )منـ ا    2 145ات  د ل مجيع أحناء ال لد  - 150

ل املا ـة(   54.7مدقلـة منـ ا ل الردـم )    1 131تقع اراى م    ة ل املنا ق ا ضردة(، 
اعلى الرغم ما كمية املداقن، فـشا النسـ ة املئ دـة لاللتحـا       .من ا مداقن  اخلية قدفية( 6)

__________ 

أشااى ما  تلم املنظمامل اال تماعية امنظمـامل الدالـة ل اإلقلـيم علـى      510 رى تدقد  ما وم عل  (38) 
منالــ ة  12التحليــة اال تمــاعي ااالقتصــا ي اا نســاين، ل من جيــة /ــ ذآل التــدخة اإلقليمــي مــا منظــ ق  

 60مقا عامل )قاتشـا، لـالت ، بادسـاندا، كـانيل ني (. االـتنا ا ان ذلـك اضـع أك ـر مـا           4للتدقد  ل 
مشراعًا منـ ا  ـزءًا مـا قافظـة املشـاقدع       21مشراعًا ا تماعيًا اانتا يًا اثقافيًا ما منظ ق  نساين، شّكة 

لصـاق امل املشـاقدع، الـيت نظمتـ ا اااقة الصـناعة       2011أقد هذه املشـاقدع ل مسـابقة عـام     املعتمدة. افاا
 االمياقة االتعددا ااافق علي ا املع د ال    للمرأة.
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ــدق    ــم ج تتعــ ــداقن ل الردــ ــدا ي      6.6باملــ ــالتعليم االبتــ ــتحق  بــ ــع امللــ ــا مجيــ ــة مــ ل املا ــ
ــم دشــكل ا   2006) العــام ــذدا   ل  5.1(، اكــاا أ فــال الرد ــال ال ــة مــا ومــ ع األ ف املا 

ل املا ــة ل   6.2عامــًا، ااقتفعــت هــذه النســ ة ان      11أعــ ام ا   5تتــراايف أعمــاقهم بــ     
ما املدقل /املدقلـامل دعملـ ا ل مـداقن     1 719، كاا 2014ال عام  .(39)2012 عام

داقن بلـع عـد  امللـتحق  باملـ     2006ال عام  .ما األ فال االميفالمل 20 257قدفية تضم 
اهناك أدضًا املرقلة األلالية الردفيـة )الصـف   السـابع اال ـاما      .أ فال ا فالمل 20 204

االتالع( اليت  تد ما السـنة األان ان ال ال ـة مـا التعلـيم املت لـب، اتشـمة مـا أ ـ ا التعلـيم          
، ، ش دمل املرقلة األلالية الردفية ادـا ة كـ يفة  2003ا  2000افيما ب  عامي  .االبتدا ي

: اذ اا  عــد  امللــتحق  اــا  2008لتعــ   ان الت لــع ل عــام   2007ا الــتقرمل قــ  عــام  
ــة بلكــت   ــا ة تاقخيي ــًا )اا مل بنســ ة   2 028اد ــة بشضــافة   13.7 ال  ــًا(، ا  244ل املا   ال 

مؤلسـة   61ادسري هـذا النظـام ل    . ال ًا أقة( 37) 2009ترا عت بشكة  فيم ل عام 
 .(40)ل ال لد قا  ة

ال مس لة ا اقة املعل مامل اإلقصا ية، فشا اهليئـامل املاتلفـة تضـع تعاقدف ـا املن جيـة       - 151
امـا   .االنظردة ل رم ا الـة ل املنـا ق الردفيـة، اهـي تعـاقدم ال تق ـة املقاقنـة بينـ ا  ا مـاً         

ــام       ــرا  لع ــ    للمســاكا ااألف ــذكر التعــدا  ال املســ يف اإلقصــا ية ل هــذا الصــد ، جيــدق بال
ل املا ـة مـا الـذك ق     3ل املا ـة مـا السـكاا قدفيـ ا )قـ ام       5.32، الـذي بـي ا أا   2011

ل املا ــة مــا اإلنــاث(، االتعــدا  الزقاعــي الــذي دركــز علــى حتددــد املؤلســامل اإلنتا يــة   2 ا
 .الردفية
اعر فت اااقة تربيـة املاشـية االزقاعـة ارـيد األمسـاك املسؤال/املسـؤالة عـا اإلنتـاآل          - 152
، اأنشــ مل لـجاًل للمســؤال  عــا اإلنتـاآل العــا لي دكفــة   (41)527/2008لي ل القــراق العـا  

التعر  على هذه الفئة ما السكاا، ادسمز بتسجية مجيع أفرا  اقـدة اإلنتـاآل العـا لي، مـع     
ااق   .ضماا ابراا ا    النساء الال  ال دسجلا باعت اقها مالكامل اقـدة اإلنتـاآل العـا لي   

 2013ال  عــــا املــــزاقع العا ليــــة املتاقــــة أنــــل مت ل أداق/مــــاد  ل بيانــــامل لــــجة املســــؤ
افيما دتعلـق  لكيـة املـزاقع     .ما املسؤال /املسؤاالمل عا اإلنتاآل العا لي 23 102 تسجية

 .ل املا ـة  35.34ل املا ـة، انسـ ة مالكا ـا ان     64.66العا لية، فشا نس ة مالكي ا تصة ان 

__________ 

 هذه ا الة تفسر نفس ا، فا ددج عا مداقن ركيفة دتر   علي ا قلة ما التالميذ/التلميذامل. (39) 

 ، اااقة التعليم اال قافة.2012ان عام  2006ا  ليامل اإلقصا ية ما عام  (40) 

 (41) http://www.mgap.gub.uy/portal/agxppdwn.aspx?7,1,77,O,S,0,3099%3BS%3B2%3B96. 
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ل املا ـة منـ م    53 األشااى املتصل  بـاملزاقع العا ليـة، فـشا    اما ناقية أخرى، ف النس ة ان
 .شاصًا 65 620ل املا ة ما الر ال، ما ا م ع املقدق بـ  47ما النساء، ا 

، علـى ليالـة حت دـة    1948ات ل  املع د الـ    لاللـتيمياا، منـذ انشـا ل ل عـام       - 153
اهـذا املع ـد هـ  ا  ـاا الـذي لتلـك        .ماهليكة الزقاعي ل ال لد، بتيسيف ا ص ل علـى األق 

ادددر أقاضي الدالة، اهدفل ه  ت فيف اإلقامة اقسا ا ـال أللـر رـكاق املنـتج  ااملنتجـامل      
الــدى املع ــد خميــة  .االعــامل  بــ  ر مــا الــردفي  االردفيــامل، ابنــاء مســت  نامل ل الردــم 

امل األلـر ليحصـلا   تعا  ضراقة اضع ليالامل تدعم قبـ  2014-2010التراتيجية للفترة 
ــة    ــمية اقاعيـ ــمنة ألنشـ ــاء املتضـ ــاقدع النسـ ــز مشـ ــى األقم، اتعزدـ ــة   .علـ ــد امللكيـ ــيز املع ـ ادتـ

أل زاء ما عقد اإلجياق للزا    اا التفامل ان ا الة العا ليـة، اعت ـاقًا مـا شـ ا /      املشتركة
املا ـة   ل 98.4ل املا ـة االر ـال    11.6اتشـكة النسـاء اليـ م     .(48)اإل ـاق   2015فربادر 

 .مالكًا 2 022ما ا ا زدا  ميع أشكال امللكية املقرقة، ال الع عد هم 
   

 (45الت رية )الفقرة   
قـدثًا م مـًا ل االعتـرا  بالسـكاا املنحـدقدا مـا        2011كاا تعدا  السـكاا لعـام    - 154

ل املا ـة مـا السـكاا،     8.1ادشكة هـؤالء السـكاا ل أاقاغـ اي     .أرة أفردقي ات ريف م
غـيف أا تـ اع    .ل املا ة مـا السـكاا املنحـدقدا مـا أرـة أفردقـي       50.9 ق    ة النساء ل

 .ل املا ة قس  املقا عة 17ل املا ة ا  3هذه ا م عة ل اإلقليم دتراايف ب  
افيما دتعلق بالتعليم، فشا النسـ ة املئ دـة للملـتحق  بـاملراكز التعليميـة يتلـم قسـ          - 155

انسـ  الش اا/الشـابامل املنحـدقدا مـا أرـة أفردقـي ل        .لعرقـي االعنصـري  العمـر ااألرـة ا  
اقغـم أا النسـاء األفردقيـامل اغـيف      .االلتحا  باملداقن تقة ك يفًا  دًا عا نس  غيف األفاققة

األفردقيامل دسجلا ل االلتحا  باملداقن نس ًا أعلى بك يف مـا نسـ  الر ـال املنحـدقدا مـا      
النساء قس  األرة العرقي االعنصري أعلى بكـ يف ل ا م عـة    أرة أفردقي، فشا الفر  ب 

اهنــاك مؤشــر تخــر ل التعــدا  دــ   النســ ة   .عامــًا 18ا  16الــيت تتــراايف في ــا األعمــاق بــ  
 2011عامًا ما العمر( الال  أر حا أم ـامل: ففـي عـام     19ان  15املئ دة للمراهقامل )ما 

ل املا ة، انسـ ة املنحـدقامل مـا أرـة أفردقـي       9ي بلكت نس ة غيف املنحدقامل ما أرة أفردق
 .(49ل املا ة )اإل اق  14.6
ــة       - 156 ــل املنحــدقاا مــا أرــة أفردقــي فــ   الرابع ــذي ارــة الي اا املســت ى التعليمــي ال

ل  42ل املا ة مـا األفاققـة ا    45اقد أمت  .االعشردا ما العمر أقة ما مست ى غيف األفاققة
ــيم االبتــدا ي كــ على مســت ى تعليمــي، ل قــ  تصــة نســ ة غــيف    املا ــة مــا األفردقيــامل   التعل
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ــة مــا ا نســ  ان قرابــة     ــذكر أنــل ل وم عــة       .ل املا ــة 34األفاقق ــددر بال ــيف أا مــا ا  غ
 .املنحدقدا ما أرة أفردقي، تصة النساء ان مست ى تعليمي أعلى ما الر ال

للتســجية الــذا  للم نــي  االتقنــي    اقــد أعــد املع ــد الــ    للمــرأة قاعــدة بيانــامل   - 157
املنحدقدا ما أرة أفردقي ما ا نس  الذدا دقيم ا ل ال لـد، مـا أ ـة انشـاء خـب ألـان       
اقليمي دساعد على  عم السيالامل العامـة االتـدابيف ارارـة هلـذا القميـاع، اللسـكاا األفاققـة        

ــة مــا الســكاا   9.7، تــ   أا 2011االــتنا ًا ان بيانــامل تعــدا  عــام   .ل ومــ ع م ل املا 
شــاا(، اأنــل ل ومــ ع هــؤالء امل نــي ، تشــكة النســاء  25 000األفاققــة م نيــ ا )قرابــة 

 .ل املا ة 34ل املا ة من م، االر ال  66
اتضــميلع النســاء املنحــدقامل مــا أرــة أفردقــي  عــدل نشــا  ل لــ   العمــة دفــ     - 158

املا ـة(، ااا كـاا أقـة مـا معـدل نظـرا  ا مـا         ل 54ل املا ة ا  58معدل غيف األفردقيامل )
امع أا معـدل نشـا  املنحـدقامل مـا أرـة أفردقـي أعلـى بكـ يف مـا           .2013الر ال ل عام 

)اكــاا  2013ل املا ــة ل عــام  12معــدل غــيف األفردقيــامل، فــشا معــدل بميالتــ ا ارــة ان 
 .(50ااًل )اإل اق (، افا  مست ى غيف األفردقيامل االر ال امج2007ل املا ة ل عام  18

العـامل  بـ  ر   ”، فشا للسكاا األفاققة ا   ًا أكرب ل فئـة  (42)اقس  الفئامل امل نية - 159
ــاى  ــاع ارـــ ــام   59.6“ )ل القميـــ ــة ل عـــ ــة ل  61.3، اا مل ان 2007ل املا ـــ ل املا ـــ

ل  4.2(وا اباملقاقنة ب  األفاققة ااألفردقيامل، دت ـي ا ا ـ   فـر  لصـان النسـاء )     2013 عام
ــة ل عــام  2.9ا  2007املا ــة ل عــام  (، أمــا بالنســ ة ان غــيف املنحــدقدا مــا   2013ل املا 

أرـحام األعمـال ا ـرة    ”ا ددر بالـذكر أدضـًا فئـة     .أرة أفردقي، فشا هذا الفر  أقة بك يف
الــيت دتضــز في ــا عــدم الــتقراق االــع ل العمــةوا اهــذه الفئــة ت لــع في ــا نســ ة     “  اا م قــع
ــة )الســكاا األ ــا الر ــال ا    8.8فاقق ــة م ــام    9.4ل املا  ــا النســاء ل ع ــة م ( 2007ل املا 

ل املا ـة   4.8ل املا ة ما الر ـال ا   4.2ضعم نس ة السكاا غيف األفاققة ل كلتا الفترت  )
ــام    ــا النســاء ل ع ــام 2007م ــ ة ان   2013، ال ع ــا األفاققــة    3.3تصــة النس ــة م ل املا 

ــة  .فردقيــامل(ل املا ــة مــا األ 5.5 ا ، جنــد قالــة مضــا ة:  “رــاق  عمــة”ابالنســ ة ان فئ
فنس ة السكاا غيف األفاققة تزدد ثالث مرامل على نس ة األفاققة، ل اء ب  الر ـال أا النسـاء   

 .(51ل كال السجل  )اإل اق 

__________ 

هــي: العامة/العاملــة بــ  ر ل القميــاع ارــاى، االعامة/العاملــة بــ  ر ل القميــاع    ةالفئــامل امل نيــة املســتادم (42) 
ــة، اراق /   ــة تعاانيـ ــ  مجعيـ ــام، اعضـ ــع،     العـ ــرة  اا م قـ ــال قـ ــاق ة أعمـ ــة، اراق /رـ ــاق ة عمـ رـ

 اراق /راق ة أعمال قرة ل م قع، افر  ل األلرة ال حيصة على أ ر، االربنامب العام للعمالة.
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، افئــة “مـددري الشـركامل  ”، هنـاك فـر  االـع ل فئـة     (43)افيمـا دتعلـق بنـ ع امل نـة     - 160
، فالنســاء االر ــال غــيف األفاققــة مم لــ ا   ــياًل اا ــدًا باملقاقنــة باألفاققــة   “االتقنــي امل نــي  ”

ممـ ل    ـياًل اا ـدًا ل فئـة      2007اعلى العك  ما ذلك كاا األفاققـة ل عـام    .ااألفردقيامل
ل املا ـة مـا النسـاء(،     43.9ل املا ـة مـا الر ـال ا     37.2“ )العمال/العامالمل غيف امل ـرة ”

ــة ل قــ ــامالمل ارــدمامل ”  أا فئ ــر )   “ عمال/ع ــا النســاء أك  ــة(،  24.7تتركــز في  ل املا 
ل  24“ )العمـال ااملشـكل  اعمـال ا ـر  الصـناعية     ”ادتركز الر ـال بعـد ذلـك ل فئـامل     

التمرمل النس ة ذا ا ب  النساء االر ـال مـا األفاققـة اغـيف األفاققـة       2013ال عام  .املا ة(
نساء منحـدقامل مـا    5اما ا ددر بالذكر أا ااقدة ما كة  .(11ا  10)الرمساا ال يانياا 

 .ل املا ة( 21.5أرة أفردقي ما العامالمل ب  ر تعمة ل اردمة املالية )
بشــ ا اهل دــة ا نســانية اتكــييف االلــم انــ ع   2009لعــام  18620اا القــان ا ققــم  - 161

تكـييف الشاصـية افـق اهل دـة ا نسـانية،      ا ن  ل اثا ق حتددد اهل دـة دعتـر  بـا ق ل قردـة     
بصــر  النظــر عــا الصــفامل ال ي ل  يــة أا ا ينيــة أا التشــرحيية أا امل قف ل  يــة أا اهلرم نيــة  

ا ـرى مـا    .لن ع ا ن ، اد يز ملكادري اهل دة ا نسانية تكييف االلم ان ع ا ن  املسـجل  
امت  .لم ان ع ا ـن  املسـجل    ل  لتكييف اال 300اق  الي م تقدد أك ر ما  2010عام 

 .م يم ام يفة 1 200ل هذه املس لة تدقد  أك ر ما 
علــى أا مؤلســة الــزااآل دن كــي أال  يــز   2013لعــام  19057ادــنا القــان ا ققــم  - 162

 .، اد يز اااآل امل لي “على ألان ن ع  ن  الشاا”
ــاقي الــدا م للتنــ ع ا      2013ال عــام  - 163 هيئــة ”نســي، اهــ   أنشــب ا لــ  االلتش

مشتركة للتداال االتشااق ااالقترايف ل مس لة السيالامل العامة امل   ة رـ م القضـاء علـى    
 .“التمييز بس   املية ا نسي ااهل دة ا نسانية

__________ 

ــددرا         (43)  ــةوا م ــة ااملشــرع ا امــددراا ل اإل اقة العام ــة: أعضــاء الســلمية التنفيذد ــ اع امل ــا امل ح ث ــي أن ــا دل في
 ا ااالختصارــي اوا التقنيــ ا اامل نيــ ا مــا املســت ى املت لــبوا الكت ــةوا عمــال   الشــركاملوا امل نيــ ا العلميــ

ارــدمامل اباعــة الســلع التجاقدـــةوا املزاقعــ ا االعمــال امل ــرة ل وـــال الزقاعــة ارــيد األمســاكوا العمـــال          
ااملشــكل ا اعمــال ا ــر  الصــناعية اغيفهــا مــا ا ــر  ذامل الصــلةوا مشــكل  املعامــة اانالمل االقــا م ا   

 امل التجميعوا العمال غيف امل رة.بعملي
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، الـذي دـنا علـى ايـاذ     2009لعـام   18620اتنفذ السلمية القضـا ية القـان ا ققـم     - 164
ل تكييف اثا ق اث امل اهل دة افقا هل دت م ا نسـانية  ا راء قضا ي دتيز لوشااى مماقلة ا ق 

 .(44)أمام حماكم األلرة االبتدا ية
، د ـد   (45)فردـق عامـة معـ  بالنسـاء ايفرامـامل مـا ا ردـة        2006اهناك منذ عام  - 165

ــة، ااضــع مقترقــامل ترمــي ان       ان املســاتة ل حتســ  يــرا  لــجا ايفرامــامل مــا ا رد
ابـدأ   . ماآل اال تماعي للنساء بعد اإلفـراآل املؤقـت أا النـ ا ي عنـ ا    الت لع ل امكانيامل اإل

ل اقـدامل اااقة الداخليـة، اتـ ن تنسـيقل املع ـد       2006هذا الفردق عملـل ل نيسـاا/أبردة   
 .2013ال    للمرأة منذ قزدراا/د نيل 

ة، كـاا  أعد املع د الـ    للمـرأة مـ ا  للنسـاء ايفرامـامل مـا ا ردـ        2014ال عام  - 166
ما أبراها  لية امل اق  اال تماعية، لضماا قص ل كة امـرأة حمرامـة مـا ا ردـة علـى مـ ق        
ــ            ــة، ااملع ــد ال ــة اال تماعي ــ ااقة التنمي ــة ل ــة التابع ــزة اإلقليمي ــع األ   ــ ا، بالتنســيق م من

 .للت هية، ااااقة الداخلية
 

 (47الت رية )الفقرة   
ــا    - 167 ــزااآل م ــدنيا لل ــًا ان  14ا  12 ُقفعــت الســا ال ــاث،   16عام ــذك ق ااإلن ــًا لل عام

اقغـم أا ذلـك ال دتفـق مـع املعيـاق       .)املرفق(، أا بـشذا قضـا ي   19075     القان ا ققم 
 .ال اق  ل اتفاقية قق   الميفة، فشنل دعترب تقدمًا م ض عيًا ل التشردع

__________ 

ــة منصــ ى علي ــا ل املــا ة    (44)  مــا  69مــا الال حــة العامــة لش ــراءامل )املــا ة   2-406أنشــئت عمليــة   عي
 16320مـا القـان ا ققـم     374ااملعـدل باملـا ة    1985قزدراا/د نيـل   24املـؤق    15 750القان ا ققـم  

 (.1992تشردا ال اين/ن فمرب  1املؤق  

لم ما: اااقة الداخلية، شع ة السيالامل ا نسانيةوا ا م عـة النسـا ية ل ولسـي الربملـااوا ا لـ  الـ          دت  (45) 
ــ ااقة الصــحة العامــةوا      ــابع ل ــة الت ــامب الصــحة ا نســية ااإلجنابي ــة للماــدقاملوا برن للمادقامل/األمانــة ال  ني

اااقة التنميـة اال تماعيـةوا شـع ة     -للمـرأة   اااقة التنمية اال تماعية، املع د الـ     -املع د ال    للش ام 
مع ـد أاقاغـ اي لو فـال ااملـراهق وا أمانـة املـرأة ل هيئـة م نتيفيـدد  اإلشـرافيةوا           -الرعادة الشاملة لولرة 

 نة ا نسانية ل املع د ال    للت هيةوا املع د ال    لعلم ا رلةوا املفـ م الربملـاين لنظـام السـج اوا املع ـد      
وا مكت  الدفاع عا األلرة، برنامب األمم املتحـدة اإل/ـا يوا مؤلسـة    5للت هية، ال قدة النسا ية ققم  ال   

النم وا هيئة األمم املتحدة للمرأةوا  نة أمردكا الالتينيـة امنميقـة ال حـر الكـاقد  للـدفاع عـا ققـ   اإلنسـاا         
يـة املشـتركةوا كليـة علـم الـنف  اكليـة       للمرأةوا مررد السيالامل العامة  ق   اإلنسـاا التـابع للسـ   ا ن ب   

العلــ م اإلنســانية االعلــ م الترب دــة جبامعــة ا م  قدــةوا أاقاغــ اي تنمــ  معــك )مكتــ  التاميــيب اامليزانيــة(وا 
 غيف ا ك مية. EL Abrojoمنظمة 
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ــدة    - 168 ــة مل ــاق  300اا قظــر اااآل األقامــة أا املميلقــامل ثاني ــ م مــا ت ــزاآل  د ــاة ال دخ اف
 .ما تاقدخ الميال ، ال اق  ل القان ا املدين، ج دعدقل أا

، الـ اق   “قيـاة الأخالقيـة  ”افيما دتعلق حبج  نفقة الزا ة عا النساء الال  دعشـا   - 169
االقــان ا ققــم  19075مــا القــان ا املــدين، فقــد ُعـد ل ب قكــام القــان ا ققــم   183ل املـا ة  
 .“ا ياة الالأخالقية”فة لتعردم النفقة، االت عا  اإلشاقة ان ، ب ضع  ردقة  تل19119

 
 (49الت رية )الفقرة   

فيما دتعلق باألعماق املاتلفـة لالعتـرا  باألبناء/ال نـامل اعترافـًا رـحيحًا  اا م افقـة        - 170
ــز م اشــر ضــد      16ا  10قضــا ية ) عامــًا للنســاء االر ــال علــى التــ ام(، دالقــا ا ــ    يي

افيمــا دتعلــق أدضــا بالــتحالة مماقلــة املــراهق  مــا انبــاء ااألم ــامل غــيف املتــزا      .النســاء
عامًا ما العمر، فشا هنـاك  ييـزًا م اشـرًا أللـ ام تتعلـق بامل لـد        18للسلمية األب دة ق ة بل ع 

)الذلك لكا أا دظة الميفة/الميفلة خاضعًا للسلمية األب دة لوم أا األم اللذدا ج د لكا لـا  
 .اذا كانا متزا  (، اهذا ل ة  ييزًا غيف م اشر ألل ام تتعلق بن ع ا ن  الرشد
الــيت “ األ ــدا ”دعــدل عــا الــتادام لفظــة  2013لعــام  19119اا القــان ا ققــم  - 171

)بصــيكة املــذكر(، اهـــذا   “ ا ــد ”اق مل ل قــان ا األ فــال ااملــراهق ، ادســتادم لفظـــة     
ا دكذي التمييـز أللـ ام تتعلـق بنـ ع ا ـن ، اهـ        االلتادام غيف الشامة حيج  ا دامل، مم

 . ييز لكا أا دقي د حتددد السلمية األب دة ل هذه ا الة
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 2املا ة   
  ان  تقدم تشـردعي امؤلسـي أخـرى  مادـة ققـ   اإلنسـاا )مرفـق املؤلسـامل          - 172

 (:52ااإل اق 
عية دعتـر  بعالقـامل   بش ا املعاشـرة غـيف الشـر    2007لعام  18246اا القان ا ققم  - 173

الزااآل املستقرة ااملعاشرة املستمرة ملـا ال دقـة عـا مخسـة أعـ ام لكفالـة ا قـ   ل العالقـامل         
امــا ا  انــ  األخــرى الت لــع ل نظــام املقتنيــامل )اهــ  نظــام دتعلــق  لكيــة     .غــيف الزا يــة

 .الزا   للممتلكامل ايفد ة ل عقد الزااآل(، م  أقرمل العالقة قضا يًا
األقكام املتعلقة بـالت   ل قـان ا األ فـال     2009لعام  18590ادعد ل القان ا ققم  - 174

 .ااملراهق ، فيسمز بالت   للزا   أا العشيفدا امل لي 
ــم    - 175 ــان ا قق ــنا الق ــام  18868اد ــد      2012لع ــة عن ــدم ا م ــترا  ع ــاء اش ــى الك عل

 .االختياق أا ل أي اقت ل عالقامل العمة
 

 3املا ة   
اا ارمية ال  نية األان لتكافؤ الفـرى اا قـ   بـ  الر ـة ااملـرأة، الـيت ُأبلـع عنـ ا          - 176

، هـي األ اة الشــاملة األان مل ا  ـة   انـ  الالمســاااة    2012علـى النحـ  املنالــ  ل عـام    
ــز الــيت تتعــرم هلــا املــرأة ل أاقاغــ اي )القــان ا ققــم     اقــا   .(2007لعــام  18104االتميي

 .   للمرأة العملية التشاقكية ل ضـع هـذه ارميـة، اكـذلك  عـم تنفيـذها امتابعتـ ا       املع د ال 
ا رى تقييم للامية اتضز منل أ ا قققت تقدمًا االعًا، ل نف  ال قـت الـذي مـا االـت فيـل      

اقدمت الدالة بيانًا عا التقدم ل تنفيذ ارمية ان ا معية العامة ال منالـ ة   .التحددامل ماثلة
 .تذاق/ماقن، اه  الي م الدام للمرأة 8اق د م عامة ل ا 

اعلــى ألــان هــذا التــراكم، شــرع املع ــد الــ    للمــرأة ل اضــع خميــة الــتراتيجية   - 177
للمســـاااة بـــ  ا نســـ ،  ـــد  ان ا قاآل املنظـــ ق ا نســـاين امنظـــ ق ققـــ   اإلنســـاا ل 

مل العامــة مســتق اًل، مــع ادعــد تصــميم هــذه ارميــة تنظيمــًا لرلــم السيالــا  .السيالــامل العامــة
التركيز على قق   اإلنساا، االعمة علـى حتقيـق املسـاااة بـ  ا نسـ ، امـا دتلـ  ذلـك مـا          

اتتضـما ارميـة اضـع     .تزاما عمليامل الربوة االتامييب اامليزنة مـا  انـ  الدالـة لتنفيـذها    
 نسـ  مـا   نتا ب ملم لة قابلة للقيان، اابراا ت   امل الدالـة رـ م حتقيـق املسـاااة بـ  ا     

خالل االعتما امل امليزان دة، اانشاء نظـام للتحالفـامل االلـتراتيجية ل لـ ع األهـدا  القصـيفة       
ااملت لــمية األ ــة، فضــاًل عــا اجيــا  قيمــة عامــة، اذلــك ألالــًا مــا خــالل التعــامالمل مــع       

 .امل ا ن  لتل ية االقتيا امل، اتقدد اردمامل، ااعمال ا ق  
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 8املا ة   
م يفـًا   221لق بتم ية املرأة للحك مة على الساقة الدالية، فشنل مـا بـ  الــ    فيما دتع - 178

 امرأة، مع الت ادع التام قس  السلم ال ييفي: 88العامل  خاقآل ال لد، هناك 
وا السـلم الـ ييفي   3الـتق :   -وا السـلم الـ ييفي بـاء    5الفـ :   -السلم ال ييفي ألـم   - 179
ــ ييف 9اإل اقي:  - ــيم  ــيم  3التعليمــي:  -ي  ال وا الســلم ال ــ ييفي م الســلك  -وا الســلم ال

 .68الدبل مالي: 
السلك الدبل مالي، فـشا الت ادـع قسـ  ال يـا م      -ال  اخة السلم ال ييفي ميم  - 180

وا اادــر مستشــاق/اادرة 8وا اادر/اادــرة: 2املدق ــة ل امليزانيــة هــ  كمــا دلــي: لفيف/لــفيفة: 
وا لــكرتيف ثــاا/  12تيف أال/لــكرتيفة أان: وا لــكر15وا مستشاق/مستشــاقة: 7مستشــاقة: 

م يفــًا ل منصـــ    55امــا الـــ    .2وا لــكرتيف ثالج/لــكرتيفة ثال ــة:    22لــكرتيفة ثانيــة:   
ــة:     9الســفيف، هنــاك  نســاء م اعــامل علــى النحــ  التــام قســ  ايــا ف ا املدق ــة ل امليزاني
 .(46)2وا اادر مستشاق/اادرة مستشاقة: 5وا اادر/اادرة: 2لفيف/لفيفة: 

ال ــة املع ــد الــ    للمــرأة ال لــد ل ا تمــاع اادــرامل شــؤاا املــرأة ااهليئــامل العليــا   - 181
لشؤاا املرأة ل الس   ا ن بية املشتركة، ا نة ال لداا األمردكية للمرأة، اتليـة متابعـة تنفيـذ    

اإلقليمـي   التابعـة ملنظمـة الـدال األمردكيـة، ااملـؤ ر     “ بيلـيم  ا بـاقا  ”اتفاقية ال لداا األمردكية 
للمـرأة ل أمردكـا الالتينيـة امنميقـة ال حـر الكـاقد  التـابع للجنـة االقتصـا دة ألمردكـا الالتينيــة           

 .امنميقة ال حر الكاقد ، ا نة اضع املرأة التابعة لومم املتحدة
ــز     - 182 ــة للجنســانية تضــم مــ يفت   ا مــت  مســؤالت  عــا تعزد ال اااقة اراق يــة  ن

ا نساين ل ا اقة هـذه اهليئـة، اتتـ ن قاليـًا عمليـة تنفيـذ /ـ ذآل ا اقة املسـاااة         ا قاآل املنظ ق 
 .ب  ا نس 

 
 11املا ة   

ــة       - 183 ــة، مــع حتددــد بعــيف التحــددامل ل عملي تقــدم العمــة ل اضــع نظــام ا ــ  للرعاد
ادــة التصــميم االتنفيــذ الشــاملة ااملشــتركة بــ  املؤلســامل، ال ا قاآل املنظــ ق ا نســاين، امح 

 .قق   العمة ملقدمي الرعادة، اغيف ذلك ما ا  ان 

__________ 

ي ، الـذ 14206مـا املرلـ م بقـان ا ققـم      39تتم الترقيامل ل السلك الدبل مالي قس ما تنا عليل املـا ة   (46) 
 .2014قزدراا/د نيل  3املؤق   159/2014دنظمل املرل م ققم 
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الاهم املع ـد الـ    للمـرأة ل تعمـيم مراعـاة املنظـ ق ا نسـاين ل مجيـع اقتراقـامل           - 184
النظام ال    للرعادة ام ا  ل الت  ي يـة، اابـراا  اق مقـدمي الرعادـة  اخـة املـال اخاق ـل،        

أتية اقترافية اتنظـيم قميـاع العمـة ل وـال الرعادـة،       باعت اقهم م ض ع هذا النظام، ات كيد
ل اء ل ا ال العا لي أا ل ل   العمة، االقاء الض ء علـى اقتيا ـامل األلـر ل القمياعـامل     

 .املت لمية ان الرعادة، اغيف ذلك ما ا  ان 
ــال/الميفالمل ذاي        - 185 ــاآل األ ف ــة، اصارــة مشــراع ا م ــاقدع يرد ي ا ــرى اضــع مش

اعقـدمل   .ل مراكز الرعادة الشاملة للميف لة ااأللـرة، ل مراقـة التصـميم االتـدقد     اإلعاقة 
مـا املسـاعددا الشاصـي  ل مقا عـامل م نتيفيـدد  اكـانيل ني  اتردينتـا اي         56 اقتاا لــ  

ا رى بامل ة تعزدز برنامب املساعددا الشاصي  لوشـااى ذاي   .ترد  اقاتشا اأقتيكان
قـدم ل ا ـاقه اعانـة ماليـة  ددـدة لوشـااى الـذدا حيصـل ا علـى          اإلعاقة الشـدددة، الـذي ت  

ادتعلـق األمـر هنـا     .معا  للعجز بس   اإلعاقة الشدددة ادعتمداا بشكة كـ يف علـى غيفهـم   
 .باملساعدة على التعاقد مع مساعد شاصي دع  املستفيد على القيام ب نشمية قياتل الي مية

بع ل ااقة التنمية اال تماعية، بتنظيم مسـاكا اإلقامـة   اقام املع د ال    للمسن ، التا - 186
امت أدضـًا اضـع ارميـة ال  نيـة      .المي دلة للمسن ، اجيري تنفيذ برامب تدقد  ملقدمي الرعادة

، بكيـة تنسـيق الـتراتيجيامل الدالـة امل   ـة رـ م حتقيـق        2015-2013للشيا خة للفترة 
 .قسا ا ال  ميع املسن ، اأغل  م ما النساء

لتشـجيع اعمـال ققـ       -شـ كة الشـ ام    -اُاضع برنامب ا تماعي تعليمي عملـي   - 187
الش ام ال عيددا عا النظام التعليمي اعا ل   العمة الرمسي، ااملنتم  ان ألر تقـع  خ هلـا   

ل املا ـة نسـاء    53مشـتركًا ل مقا عـامل  تلفـة )    3 071ادرعـى الربنـامب    .حتت خب الفقر
ل املا ـة مـا هـؤالء نسـاء دذُعلبـا أبناء/بنـامل هلـا، أا دعشـا مـع           25ل(، ا ل املا ة ق ا 47 ا

 .أشااى دعتمداا علي ا
اا معــدالمل عمــة النســاء  اا معــدالمل الر ــال ل مجيــع القيالــامل، بصــر  النظــر  - 188

ا  ـة معـدالمل نشـا      .عا حمة اإلقامة، أا األرة العنصري، أا قالة فقـر األلـرة، أا العمـر   
ل املا ـة   54.5فرقًا ب اقع عشردا نقمية مئ دة تقرد ًا باملقاقنة  عدالمل الر ـال )  اعمة النساء
ــة  ــة ا  73.9ل مقابـ ــة   50.0ل املا ـ ــة ل مقابـ ــ ام(  70.2ل املا ـ ــى التـ ــة علـ اا  .ل املا ـ

ل املا ـة ل   8.2معدالمل بميالة النساء أعلى مـا معـدالمل الر ـال ل اإلقلـيم الـ    ب لـره )      
 18ا  14افيما دتعلق بال ميالـة، فـشا الشـابامل فيمـا بـ        .(53 املا ة( )اإل اق ل 5.0مقابة 

 .عامًا ما العمر ها  األك ر تضرقًا
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اقـد   .أ ردت الدقالة االلتقصا ية ال  نية ال انية اللـتادام ال قـت   2014ال عام  - 189
ااذا  .الت   أا النساء دتحملا ع ء عمة غيف م   ق د لع ضعم عـد  لـاعامل عمـة الر ـ    

كاا الر ال دقض ا ل العمة امل   ق لـاعامل أك ـر مـا النسـاء، فشنـل اذا اقتسـ ت لـاعامل        
 .العمة غـيف املـ   ق، فشنـل دتـ   أا النسـاء دـتحملا عـ ء عمـة شـامة ألـ  عيًا أعلـى بكـ يف            

ل املا ة ما عمـة النسـاء هـ  عمـة غـيف مـ   ق، ل قـ  أا نسـ ة عمـة الر ـال غـيف             66 ا
 .(14ان  12ل املا ة فقب )الرل م ال يانية ما  33ان  امل   ق تصة

بشـ ا التحـر  ا نسـي، فـشا املفتشـية العامـة للعمـة         18561ا قتضى القان ا ققم  - 190
ادضــع املع ــد الــ     .االضــماا اال تمــاعي تفحــا الشــكااى الــ اق ة الي ــا ا ــتم ب ح  ــا 

  ما ا نس  التابع  هلذه املؤلسة لتحسـ   للمرأة برامب لتدقد  املفتش  اايفام  اامل يف
 13املـؤق    18572ال حماكم منااعامل العمـة خيتصـر القـان ا ققـم      .(47)تنفيذ هذا القان ا

القضـادا ل ا ـراءامل مسـتعجلة  ــرب الضـرق املعنـ ي ل قالـة التحــر         2009أدل ل/لـ تمرب  
أدلـ ل/   11املـؤق    18561ققم ا نسي ل العمة، الذي قرقه بشكة مشترك تقرد ًا القان ا 

اهنــاك عمليــة مماثلــة إل ــراء ا مادــة لتعــ ديف ضــحادا التحــر  ا نســي ل    .2009لــ تمرب 
ال ا ال التعليمـي، قامـت    .(2009أدل ل/ل تمرب  11املؤق   18561العمة )القان ا ققم 

حـر  ا نسـي ل   اإل اقة ال  نية للتعليم العام ما  ان  ا ب ضع برات ك ل ملعا ـة قـاالمل الت  
 .2014العالقة ب  املدقن االتلميذ/التلميذة بدأ لردانل ل تشردا األال/أكت بر 

 
 13املا ة   

ــى        - 191 ــز خــاى عل ــة الســكاا، مــع تركي ــ  كاف ــدين االرداضــة ب ــرا تعمــيم النشــا  ال  ُأب
ااا مل اااقة السـياقة   .اما أ ة ذلـك ُاضـعت أال خميـة ا نيـة شـاملة للرداضـة       .الش ام

ــدين االرداضــة للســكاا     اال  .رداضــة مــا عــد  الســاقامل الرداضــية العامــة، لتيســيف النشــا  ال 
 112كاا هنـاك   2014ال عام  .اتسجة النساء التفا ة أكرب ما مجيع الساقامل الرداضية

ا ـددر بالـذكر تشـجيع تميـ ق كـرة القـدم        .(54لاقة م اعة على مجيع املقا عامل )اإل ـاق  
ــال   ــى رــعيد األ ف ــة     النســا ية عل ــرامب م  ــا خــالل ب ، “الــت دا  املســتق ة ”االشــ ام، م

 .اكذلك التنسيق مع املنظمة ال  نية لكرة قدم األ فال
ــايف ألكــرب عــد  مــا النســاء       - 192 ــة لكــي تت ــ    للســياقة اال تماعي امت انشــاء ا  ــاا ال

 يـدة  امكانية االلتفا ة ما اقـت الفـراع االترفيـل، مـع تيسـيف السـفر ان األمـاكا السـياقية ا        
__________ 

كتيـــــــــ  لنشـــــــــر قـــــــــان ا التحـــــــــر  ا نســـــــــي ل العمـــــــــة اعالقـــــــــة املـــــــــدقن بالتلميـــــــــذ          (47) 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/5137/1/imagen_acoso_copia.jpg. 
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 .ب لعاق معق لة، اه  ما دشترك فيل مصـر  الضـماا اال تمـاعي ااااقة السـياقة االرداضـة     
االنساء ها األك ر التادامًا هلذا الربنـامب، لـ اء املسـن امل أا العـامالمل، عـالاة علـى بـرامب        
معينة م ض عة للنساء )برنامب ال الكـامل مخسـة عشـر عامـًا مـا العمـر، ابرنـامب العـامالمل ل         

 .(56ا  55( )اإل اقاا Comuna Mujerدمة املالية، برنامب ار
ــة       - 193 ــذي اضــعتل اااقة الصــناعة االمياق ــامب  عــ ة رــاق امل املشــاقدع، ال ــر  ل برن اد

االتعددا، أا األعمال اليت تددرها النساء تقدم مشاقدع تساعد على تميـ در ا ـاالمل األلالـية    
ــيت تشــمة    ــا ي، أا للاــدمامل ال ــ ااقامل  لنشــا  ا اإلنت ــة  ــم ال ــتع  أا  .لاللــة انتا ي اد

تتضما املشاقدع تكن ل  يامل أفضة، ا/أا ابتكاقًا ل اإلنتـاآل االتج يـز االتنظـيم االتسـ دق،     
ــة       ــرى عمــة ققيقي ــى اجيــا  ف ــى ا ــ  ة، عمــاًل عل ــذا  .اا اقة أفضــة، ا/أا التصــددق عل اه

ــاااا    ــا يـ ــل ان مـ ــامب م  ـ ــامل مل    18الربنـ ــا مالكـ ــر، مـ ــا العمـ ــًا مـ ــة  عامـ ــاقدع انتا يـ شـ
رـدمامل تــددرها أدضــًا النســاء االتعاانيــامل، الــيت جيــ  أا دكــ ا عــد  الشــردكامل في ــا   ا/أا

ــر مــا  ــة مــا ا مــ ع  60أك  ــ ا   57ُ ــريف  2012ال عــام  .ل املا   17مشــراعًا اخــتيف من
 .(63ان  57بيس  )األ ر ما  2 500 000اعتمد هلا امجااًل 
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