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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    الثانية واألربعونالدورة 

  )القاعة ألف (٨٥٧حمضر موجز للجلسة 
   ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ ،قصر األمم، جنيف، اخلميساملعقودة يف 

  
  )نائبة الرئيسة(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ة سيمز    السيد   :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير
  )تابع(التقرير الدوري اجلامع الرابع واخلامس والسادس والسابع  ألوروغواي   
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ــسي     ــسة ال ــاب الرئي ــت  نظــرا لغي دة شــيمونوفيتش، تول

  .نائبة الرئيسة، رئاسة اجللسة، السيدة سيمز
  . ٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

ــدول األطــراف مبوجــب     ـــة مــن ال النظــر يف التقــارير املقدمـ
  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 

ــسادس       ــع واخلــامس وال ــدوري اجلــامع الراب ــر ال التقري
؛ CEDAW/C/URY/7() تــابع (والــسابع  ألوروغــواي

  )Add.1  وCEDAW/C/URY/Q/7 و
بناء على دعوة الرئيسة، اختذ أعضاء وفـد أوروغـواي            - ١

  .ىل طاولة اللجنةمكاهنم إ
   ٩ إىل ٧املواد 

ــان   - ٢ ــسيد فلينترم ــن املؤســف أنــ    : ال ــه م ــال إن ــد هق  بع
ــا مــن انــضمام أوروغــواي إىل االتفاقيــة،    ٣٠ عــدد ســنة تقريب

 أو يــشغلن مناصــب صــنع النــساء الــاليت يــشاركن يف الــسياسة
واستفـــسر عـــن العقبـــة الرئيـــسية الـــيت .  قليـــل جـــداالقـــرارات

وع القانون املتعلق بتحديـد حـصص       تعترض املوافقة على مشر   
وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــا الوفــد . للنــساء يف قــوائم املرشــحني

مـن  لمجموعة النسائية يف جملـسي الربملـان        ما ل إىل التعليق على    
تعزيـــز التـــشريع اجلديـــد املتعلـــق بالتمثيـــل الـــسياسي،  يف دور 
تعزيـز برنـامج نـسائي    يف  ات  أثر شبكة مشروع السياسيّ   على  و

ــة مــشترك  ــسياسات العام وأخــريا، استفــسر عــن مــصري   . يف ال
مشروع القانون الذي يسعى إىل توفري حوافز ماليـة لألحـزاب           
  . السياسية من أجل تعزيز املشاركة املتساوية للنساء والرجال

قالـــت إن عـــدم ): أوروغـــواي (الـــسيدة بريامينـــدي  - ٣
إحراز تقـدم بـشأن مـشروع القـانون املتعلـق باحلـصص ُيعـزى               

ففـي إطـار األحـزاب الـسياسية الـيت يهـيمن            . وامل ثقافية إىل ع 
عليهــا الرجــال بــصورة تقليديــة، كانــت هنــاك معارضــة قويــة   

ويستند هذا املوقف بوضـوح إىل      . على مفهوم حتديد احلصص   
 ه يعكـس   املخاوف من عدم إمكانية بقاء هـذا االقتـراح، ولكنـ          

جمـال  يا   بأن ممارسة السلطة هو حـصر      ا راسخ ايف الواقع اعتقاد  
وإن مثل هذه املواقف مدهشة، نظـرا للتقـدم الـذي مت            . لرجلا

  . إحرازه يف جماالت أخرى كثرية
ون مـــع  بالتعـــا،دراســة ب ه مت االضـــطالعوأضــاف أنـــ   - ٤

 ، الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب        اللجنة االقتـصادية ألمريكـا    
ضــد املــرأة يف النظــام  واضــح جــدا متييــز عــن وجــود كــشفت 

، ازداد التفـاوت بـني أجـر الرجـل          جـه التحديـد   على و و. املايل
رتبـة املـرأة    إىل  املرأة بنسبة مباشـرة إىل مـستوى املـؤهالت، و         و

وإن نتائج الدراسة الـيت مت  . يف اهليكل الوظيفي يف هذا القطاع   
ــى      ــل عل ــة دلي ــار املــسؤولني يف املــصارف املعني تقــدميها إىل كب

 مت امجأظهــر برنــو. وجــود مــشكلة خطــرية حتتــاج إىل معاجلــة 
 الكفـاءات اإلداريـة     للتعـرف علـى    احلكوميـة    اهليئاتتنفيذه يف   

باســتمرار أكثــر ممــا تقــدر  تقليــديا أن كفــاءات الرجــال تقــدر 
نـساء كيــف  وبـصفة عامــة، ال تعـرف بعـد ال   . كفـاءات النـساء  
 علــى الــرغم طريقــة ممارســتها،ن كيــف يغــريوميارسـن الــسلطة  

الرجـال بنـسبة     التحـاق اجلامعـات يزيـد عـن       ب التحاقهنمن أن   
  . املائة يف ٦٠
وأضاف أنه مما ال شك فيه أن التعليقات والتوصـيات            - ٥

اخلتاميـــة للجنـــة ســـوف تـــساعد علـــى زيـــادة الـــوعي بأوجـــه  
ــصور  ــق مبــ  الق ــا يتعل ــسياسة ويف ســوق   فيم ــرأة يف ال شاركة امل
وإن االعتـراف بوجـود مـشكلة خطـوة         .  يف أوروغـواي   العمل

س اجلمهوريـة نـساء يف مناصـب        رئـي وكان تعيني    ،أوىل إجيابية 
رئيــسية يف الــوزارات املــسؤولة عــن الــدفاع والتنميــة والــصحة 

ومـا  .  مبثابة إشارة قويـة إىل الـذين يعارضـون التغـيري           والداخلية
غـــري أهنـــا . زال يـــتعني القيـــام بـــالكثري لتغـــيري رأي املتـــشددين

أعربــت عــن أســفها ألهنــا ال تــستطيع التنبــؤ بنتيجــة املــداوالت 
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روع القـــانون املتعلـــق بـــاحلوافز املاليـــة املقدمـــة إىل حـــول مـــش
 بــسبب املعارضــة الــشديدة ااألحــزاب الــسياسية وذلــك حتديــد

  . املواجهة
ن إقالــــت ): أوروغــــواي (الــــسيدة أبراسينــــسكاس  - ٦

 الــسلطة يقــاومون التغــيري، ناصــبيــشغلون مالــذين املــسؤولني 
الـيت  هناك تباين واضح بني حاالت التقدم االجتمـاعي    ولذلك  

حققتها املرأة بصورة عامة وشـغلها مناصـب النفـوذ يف النظـام             
ولكـــن مبـــا أن الـــرأي العـــام يؤيـــد بـــصورة عامـــة  . الـــسياسي

 املــرأة لــشغل مناصــب سياســية، فعلــى األرجــح أن      نتخــابا
  . تؤدي االنتخابات املقبلة إىل تغيريات إجيابية يف هذا الصدد

  ١٤ إىل ١٠املواد 
ثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،         متحدقالت،  : الرئيسة  - ٧

ــدابري  ــيم    اخلاصــةإن الت ــة التعل ــة ضــرورية لتحــسني نوعي  املؤقت
ــسبة لل  ــات ونتائجــه بالن ــساء والفتي  مــن أصــل أفريقــي، إذ إن  ن

فينبغـي  . االقتـصادي يف اجملـال    هذه الفئة أحـرزت تقـدما قلـيال         
ــذ     ــة منـ ــة العاليـ ــاري ذي النوعيـ ــيم اإلجبـ ــة التعلـ ــة إتاحـ مرحلـ

، كما ينبغـي أن يكـون هـذا التعلـيم        هاة وما بعد  بكراملطفولة  ال
ــة بذا صــلة  ــة الثقافي ــات   ،الناحي ــشجيع أعــضاء األقلي  وذلــك لت

. أال تقتـصر أمـانيهم علـى القيـام بـأكثر األعمـال وضـاعة              على  
 يف املائــة مــن ســكان ٩فاألشــخاص مــن أصــل أفريقــي ميثلــون 

 أقليـــة ال بـــأس هبـــا بالنـــسبة لبلـــد صـــغري، أوروغـــواي، وهـــذه
 إذا كانــت احلكومــة قــد حــددت التــدابري اإلجيابيــة      وســألت

الالزمة لتعزيز قـدرة النـساء والفتيـات مـن أصـل أفريقـي علـى                
  . املسامهة بصورة فعالة يف تطوير اجملتمع

ــالبريين   - ٨ ــسيد هــ ــاداري-الــ قالــــت إن بعــــض  :  كــ
بـدأ الـرد    فمثال،  . املعلومات الواردة بشأن العمالة غري واضحة     

ــردود، يف ١٧علــى الــسؤال   علــى قائمــة القــضايا واملــسائل    ال
)CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1(  ــالقول إنــــه ال يوجــــد يف ، بــ

البلــد برنــامج ذو ُبعــد وطــين يرمــي إىل مكافحــة التمييــز ضــد   

بعد أنـه توجـد خطـة        املرأة يف أماكن العمل، غري أنه ورد فيما       
وطنية لتكافؤ املعاملة والفـرص يف العمـل، وهـو أمـر يبـدو أنـه                

وتـــساءلت أيـــضا إذا كـــان مـــشروع .  مـــا ســـبقيتنـــاقض مـــع
ــة بتكــافؤ الفــرص       ــة املعني ــة الثالثي ــاه اللجن ــذي ترع ــانون ال الق
واملعاملــة يف العمــل يــشمل مفهــوم األجــر املتــساوي للعمــل       

وســألت إذا كانــت جمــالس األجــور املــشار  . املتــساوي القيمــة
تتمتـــــع بـــــسلطات ) CEDAWC/URY/7(إليهـــــا يف التقريـــــر 

من أن اعتماد حكم غري متييـزي جتـاه املـرأة         رت  وحذّ. إشرافية
ــسألة       ــي م ــال ه ــات العم ــع نقاب ــات م ــم يف االتفاق ــاع هت القط

اخلاص، وليس مؤشرا علـى التـزام احلكومـة حبمايـة حـق املـرأة             
وقالــت إهنــا تريــد أن تعــرف إذا كانــت هنــاك أيــة   . يف العمــل

  . بيانات حمددة عن عمل النساء من أصل أفريقي
إنــه مــن املــدهش أن  قالــت :  أبيــا-الــسيدة كــوكري   - ٩

ــات األمهــات      ــسي لوفي ــسبب الرئي حــاالت اإلجهــاض هــي ال
وسائل منـع   نسبة استخدام    يف املائة، ال سيما أن       ٢٧,٥بنسبة  

ــسبيا  ــة نـ ــألت عـــن ســـبب  . احلمـــل عاليـ ــة انتـــشار وسـ ممارسـ
فهـل إمكانيـة احلـصول علـى وسـائل          : اإلجهاض هبـذا الـشكل    

ري متناول بعض القطاعات مـن      منع احلمل حمدودة أو أهنا يف غ      
ــة ب   ــة مرتبطـ ــوالـــسكان؟ وهـــل معـــدالت الوفيـــات العاليـ ن كـ
، سـرا اإلجهاض غري قانوين ولذلك تلجأ النساء إىل اإلجهاض     

وهو غري آمن يف كثري من األحيان؟ وما هو أثر نقض الـرئيس             
شروع القانون املتعلـق حبمايـة الـصحة اإلجنابيـة علـى اجلهـود              مل

   اإلجهاض؟ اجلرمية عنبع املبذولة إلزالة طا
سألت ما هي الـربامج الـيت       : السيدة أروشا دومينغيز    - ١٠

رسـوب وتـرك الدراسـة بـني        اليتم تنفيذها مـن أجـل احلـد مـن           
 يف حالـة    يـشون هـؤالء الـذين يع    عند  البنات من أصل أفريقي و    

  . من الفقر
وفيمــا يتعلــق مبوضــوع العمالــة، أشــارت إىل أنــه مت        - ١١

. ليلــة عـن القطاعـات الــيت تعمـل فيهـا املــرأة    تقـدمي معلومـات ق  
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واستفـــسرت عـــن اآلليـــات اإلشـــرافية الـــيت مت تطويرهـــا ملنـــع  
ــتغالل االقتــــصادي لألطفــــال  وعلــــى الــــرغم مــــن أن  . االســ

أوروغــواي صــدقت علــى معــايري منظمــة العمــل الدوليــة ذات  
عمــل، إال أن المزاولــة سن بــدء الــصلة، ورفعــت احلــد األدىن لــ

ن األطفال الذين يعيشون يف حالة من الفقـر         عددا ال بأس به م    
وقالت إهنـا تريـد أن تعـرف عـدد          . يعملون بصورة غري قانونية   

  .الفتيات الاليت خيضعن ملثل هذا االستغالل االقتصادي
ــا        - ١٢ ــات وم ــني املراهق ــل ب ــايل للحم ــدل الع ــرا للمع ونظ

 مــن أثــر ســليب علــى صــحة الفتيــات، لإلجهــاض غــري القــانوين
 القـانون  تنقـيح لتقدم الذي مت إحرازه بالنـسبة ل   استفسرت عن ا  

 واملتعلـــق ١٩٣٨ينـــاير /ن الثـــاينكـــانو ٢٤ املـــؤرخ ،٩ ٧٦٣
ــ ــائط اإلعـــالم    . رمي اإلجهـــاضبتجـ ــألت إذا كانـــت وسـ وسـ

إذا عـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، و        نـشر معلومـات     اعتادت  
 ،املـسؤولية  اإلحـساس ب   كانت هذه املعلومات تنقل رسالة عن     

ن اإلجهــاض لــيس شــكال مــن أشــكال تنظــيم   مــشددة علــى أ
ــا يـــتم عملـــه ملنـــع إدمـــان   .األســـرة  وأخـــريا، استفـــسرت عمـ

  . لمخدراتلاملراهقني 
وأضــافت أن جلنــة حقــوق الطفــل يف دورهتــا اخلامــسة   - ١٣

ــام   ــودة يف ع ن أل أعربــت عــن أســفها  ٢٠٠٧واألربعــني املعق
 يــــسمح بالعقــــاب ٢٠٠٤قــــانون الطفولــــة واملراهقــــة لعــــام 

وقالـت إهنـا تريـد أن تعـرف مـدى انتـشار             . لألطفالاجلسدي  
ــتمرار        ــع اس ــدابري املتخــذة ملن ــي الت ــا ه ــاب اجلــسدي، وم العق

  . استخدامه بوصفه تدبريا تأديبيا
قالــــــت إن ): أوروغــــــواي (الــــــسيدة بريامينــــــدي  - ١٤

أوروغواي مل تعتمد تدابري تصحيحية فيمـا يتعلـق بالنـساء مـن             
 جتهيــز ونــشر معلومــات  أصــل أفريقــي، إال أهنــا بــدأت عمليــة 

وعلى الرغم مـن أن أوروغـواي       . مصنفة عن حالة هذه النساء    
ا يــدل علــى  أن مــإالأتاحــت تارخييــا إمكانيــة واســعة للتعلــيم، 

ن الفتيات والنساء مـن أصـل    يف املائة م٧٠أن  هو  وجود متييز   

من دراسـتهن   ت سـنة مل خيتـ     ١٤يزيد عمرهن عن    الاليت   أفريقي
ملائة فقط من مجيع النساء من هذه األقليـة          يف ا  ٥الثانوية، وأن   

ــايل   ــالتعليم الع ــتحقن ب ــصري اجلــنس    . يل ــإن عن ــه، ف ــاء علي وبن
اخلدمـة املدنيـة    جمـال   والعرق مـدرجان يف تـدريب العـاملني يف          
وباإلضــافة إىل ذلــك، . والتعلــيم ويف أنظمــة رصــد الــسياسات

ــا االتــصاالت    تــبني أن دورة دراســية عــن اإلعــالم وتكنولوجي
ء من أصل أفريقي حققت جناحا كبريا بوصفها مـشروعا         للنسا
  .رائدا
وأضافت أن حاالت التفاوت بـني املعلومـات املقدمـة            - ١٥

 والتقدم الذي مت إحرازه بالفعل علـى األرض    اجلامعيف التقرير   
ــا إىل أن معظــم العمــل     ــود جزئي ــا يع ــه  رمب ــضطلع ب ــداد امل إلع

ويف اآلونــة . قة اســتند إىل عمليــة ســاباجلــامعالتقريــر الــدوري 
األخرية، أثارت خطـة املـساواة يف املعاملـة والفـرص يف العمـل              

  . بشكل كامليف السابقبوجودها يتم االعتراف  قضايا مل
عـن الركـب    أوروغواي قد ختلفـت     مضت تقول إن    و  - ١٦

وقـد كـشفت   . سياسات العمالة الـيت تـستهدف املـرأة   يف جمال  
 العمـل أن املـرأة      الدراسات عن حاالت الالمـساواة يف أمـاكن       

ــيَُّت ــر   عــ ــدمات ذات األجــ ن علــــى األرجــــح يف مناصــــب اخلــ
ويف . املنخفض، وميثّل ذلك امتدادا لـدورها اإلجنـايب يف البيـت         

حـــني أن مفهـــوم األجـــر املتـــساوي للعمـــل املتـــساوي القيمـــة 
مكـرس يف التــشريع، إال أن الفـرق يف األجــور مـستمر بــسبب    

 إىل  تـسند  املتدنيـة الـيت      سوق العمـل، والقيمـة    لالتقسيم األفقي   
  . املهام اليت تعترب من اختصاص املرأة

تفــاوض ن جمــالس األجــور هيئــات ثالثيــة تأضــافت أو  - ١٧
ألجـور؛ ووزارة العمـل     حـول ا   التوصـل إىل اتفاقـات        أجـل  نم

تــشجع علــى  إن احلكومــة و. مــسؤولة عــن إنفــاذ االتفاقــات   
لقضاء على  إىل ا اجلنسني اليت ترمي    إدراج أحكام املساواة بني     

التفاوت يف األجور ومكافحة التحرش اجلنـسي، غـري أن هـذه            
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 الـيت تـرى     ن تنجح بدون دعم نقابات العمل     املبادرة ال ميكن أ   
  .أن هذه التدابري ثانوية بالنسبة لقضايا األجور

قالــــت إن املنظــــور ): أوروغــــواي (الــــسيدة أوريــــا  - ١٨
دراسة تقنيـة   م ب القيايتم  لدولة، و اجلنساين قد أدرج يف ميزانية ا     

إليهـا  ليتسىن النظـر   نظم املعلومات يف امليزانية من أجل تكييف  
علـى  ومن شأن ذلك أن يساعد احلكومة       . من منظور جنساين  

 أهــدافا لإلنفــاق اجلمــاعي لالســتفادة إىل أقــصى حــد حتــددأن 
نـسبة  إذ إن علـى رأس      من أثـره علـى األسـر املعيـشية الفقـرية،            

  .امرأةاألسر كبرية من هذه 
قالــــــت إن ): أوروغــــــواي (الــــــسيدة بريامينــــــدي  - ١٩

أوروغــواي تــسعى إىل زيــادة نــسب التالميــذ الــذين خيتتمــون   
دراســتهم الثانويــة يف عــدة بلــديات مــن خــالل إنــشاء برنــامج  

 املنظمات غري احلكوميـة     هتنظم “لفصول الدراسية اجملتمعية  ل”
ــة   ــن الدول ــل م ــربامج أخــرى     . بتموي ــرتبط ب ــامج م ــذا الربن وه

ف إىل اإلبقـاء علـى الفتيـات احلوامـل يف املـدارس، وتـوفري               هتد
الدعم واملشورة إىل أهايل املراهقني، وتوفري اخلدمات الـصحية         
اجلنـــسية واإلجنابيـــة للمـــراهقني، وتـــدريب املـــسؤولني عـــن      
ــسية     ــة بالـــصحة اجلنـ ــوفري املعلومـــات املتعلقـ الـــشباب علـــى تـ

  .وكانت نتائج هذه الربامج إجيابية. واإلجنابية
إن قالــــت ): أوروغــــواي (سينــــسكاسالــــسيدة أبرا  - ٢٠

مهــــات بــــسبب األمعــــدل وفيــــات  شري إىلتــــاألرقــــام الــــيت 
، وهــي الــسنة الــيت وصــلت  ٢٠٠٢اإلجهــاض تعــود إىل عــام  

ومبـــا أن النـــساء يف الوقـــت . فيهـــا هـــذه الوفيـــات إىل ذروهتـــا
الــراهن ميلــن إىل اللجــوء إىل طــرق آمنــة تقــوم علــى اســتخدام  

ل للتحـــريض علـــى اإلجهـــاض، فـــإن معـــدل     امليـــسوبروستو
 املائــة  يف١١,١الوفيــات عنــد هــذه الفئــة قــد اخنفــضت إىل      

ــام  ــانونإن و. ٢٠٠٦حبلـــول عـ  املتعلـــق جبعـــل  مـــشروع القـ
وفيات األمهـات   عدد  ، باإلضافة إىل ختفيض     اإلجهاض قانونيا 

احتـرام حقـوق املـرأة      إىل  يهدف  اإلجهاض غري اآلمن،    بسبب  

ــتحكم يف عــدد األ  ــال ويف ال ــوالدات،   طف ــني ال وإن املباعــدة ب
 مـالذا أخـريا   ف اإلجهـاض بوصـفه      كان ذلك ضمن إطار يعـرِّ     

ويؤكد مشروع القانون على اعتماد     . ال وسيلة لتنظيم األسرة   
سياسات وقائيـة، والتثقيـف اجلنـسي، واحلـصول علـى وسـائل             
ــار     ــسؤولة، يف إطـ ــصورة مـ ــال بـ ــة األطفـ ــل، وتربيـ ــع احلمـ منـ

  . أخالقية وفلسفية متنوعةدميقراطي يشمل أنظمة
وأضـــافت أن معـــدل الـــوالدات بـــني املراهقـــات قـــد    - ٢١

استقر منذ أن حصلن على معلومـات تتعلـق بالـصحة اجلنـسية             
ــة    ــع يف اخلـــدمات املتاحـ ــة، والتوسـ وباإلضـــافة إىل . واإلجنابيـ

لتغيريات يف الثقافة السائدة واجلهود اهلادفـة الـيت         نتيجة ل ذلك،  
ــات غــ    ــا املنظم ــوم هب ــات   تق ــيما يف القطاع ــة، ال س ري احلكومي

الفقرية، يـتم تـشجيع الفتيـات الـشابات بـصورة متزايـدة علـى               
مواصلة تعليمهن وتطوير أمـانيهن الـيت ينبغـي أال تقتـصر علـى              

غـري أن الرعايـة الـصحية املتاحـة للمـرأة متيـل             . األمومة وحدها 
إىل اتبـاع النمــوذج الـصحي التقليــدي لـألم والطفــل بـدال مــن     

ــو ــش  النم ــسي واإلجنــايب ال ــيري   ذج اجلن ــة التغ ــسبب مقاوم امل ب
  .  يف املهنة الطبيةاملالحظ

إن نقــض قالــت ): أوروغــواي (الــسيدة بريامينــدي   - ٢٢
الــرئيس ملــشروع القــانون املتعلــق حبمايــة الــصحة اإلجنابيــة لــن  
يضع حدا للجهود املبذولة لسن التشريع الالزم، الذي يدعمـه          

. ، وغريهـم مـن كبـار املـسؤولني        عدد من الوزراء يف احلكومـة     
وحيتــرم الــرئيس احترامــا كــامال حقهــم يف الــدعوة إىل اعتمــاد  

  .هذا التشريع
ــامج ضــد   ويف حــني  - ٢٣ ــد شــرعت يف برن ــة ق   أن احلكوم

إدمــــان املخــــدرات، إال أنــــه ال يتــــضمن حــــىت اآلن عنــــصرا 
املعهـد إىل املـشاركة يف      دعـوة   ومت يف اآلونة األخرية     . جنسانيا
درة غــري أنــه مل يفعــل ذلــك بعــد بــسبب عــدم تــوفر   هــذه املبــا
  . املوارد
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قــــال إنــــه ): أوروغـــواي  (الـــسيد برييــــز مــــانريكي   - ٢٤
 يعمـل األطفـال املعنيـون       ،يتعلـق مبوضـوع عمـل األطفـال        فيما

التفتـيش يف   بصورة عامة مع أسـرهم يف مهـن غـري رمسيـة مثـل               
  .أكوام النفايات

ــم     - ٢٥ ــانون رق ــل١٨ ٢١٤وأضــاف أن الق ــاون   يكّم الق
ينـاير  / بالطفولة واملراهقة وقد بدأ نفاذه يف كانون الثاين        املتعلق
 ا يف النـهج املتبـع يف جمـال العقوبـة          ، وميثل إجنازا رئيـسي    ٢٠٠٨
 األمـور   ءوبينما يعترف القـانون حبـق األهـل وأولويـا         . ةاجلسدي

نع القانون اجلديـد   املشورة إىل األطفال واملراهقني، ميإسداءيف  
 أو املعاملــة املهينــة كوســيلة إلنفــاذ ة اجلــسديةبــعقواســتخدام ال
  . االنضباط

قالت إنه مل يتم تقـدمي      :  كاداري -السيدة هالبريين     - ٢٦
 الواردين يف قائمة القـضايا  ٢١ و ٢٠أي ردود على السؤالني  

ــسائل  ــد إىلودعـــت) CEDAW/C/URY/7(واملـ ــشة  الوفـ  مناقـ
  . املسائل املثارة يف هذين السؤالني املتعلقني بالعمالة

طلبت معلومات عن اإلجراء    :  أبيا -السيدة كوكري     - ٢٧
ــة      ــريوس نقــــص املناعــ ــشار فــ ــادة انتــ ــصدي لزيــ ــذ للتــ املتخــ

ــشرية ــشباب  /الب ــدز، ال ســيما بــني ال ــى  . اإلي ــد عل وحتــث الوف
ــدوري القــادم ألوروغــواي يتــ    ــر ال ن ضمالتأكــد مــن أن التقري

 واجلـنس عـن الـسكان       إحصاءات مفصلة مصنفة حبسب العمر    
  . املتضررين

 ردا علـى    ،قـال ): أوروغـواي  (السيد برييز مـانريكي     - ٢٨
 الـوارد يف قائمـة القـضايا، إن قـانون العمـل يـنص               ٢٠السؤال  

علــى أن القاضــي وحــده يــستطيع أن يــأمر بإعــادة شــخص مت   
 وال يوجــد . يف نقابــة العمــالهنــشاطبــسبب  عملــه مــنفــصله 

ب  بـــسبحـــىت اآلن حكـــم إلعـــادة عامـــل إىل عملـــه مت فـــصله
  . هجنس
قالـت، مـشرية إىل     ): أوروغـواي  (السيدة بريامينـدي    - ٢٩

، إنــه مت إحــراز بعــض التقــدم يف توســيع نطــاق      ٢١الــسؤال 

تغطيــة شــاملة تــوفري تغطيــة مرافــق رعايــة األطفــال، علــى أمــل 
ة عـن تغطيـة     وقد مت مجـع بيانـات إحـصائي       . ٢٠١٠حبلول عام   

هذه املرافق، غري أن هـذه اإلحـصاءات مل تكـن جـاهزة للوفـد               
  . يسورةبصورة م

أكـــدت أن ): أوروغـــواي (الـــسيدة أبراسينـــسكاس  - ٣٠
 حنــــو تأنيــــث انتــــشار فــــريوس نقــــص املناعــــة اهنــــاك اجتاهــــ

قمـن عالقـات جنـسية مـع       اإليدز، وأن النساء الـاليت يُ     /البشرية
وتعتـــرب النــــساء  . راتـــضر اجلـــنس اآلخـــر أكثـــر اجملموعــــات    

 الــشديدة التعــرض أهنــن ال يــدخلن يف الفئــة  املتزوجــات خطــأً
ــر ــالج فــريوس      . للخط ــواي تقــدما يف ع ــد حققــت أوروغ وق

ــشرية   ــة الب ــها /نقــص املناع ــدز، ولكن ــستثمر  مل اإلي ــتثمارا ت اس
ــا  ــة كافي ــسية  يف أو يف الوقاي ــرأة يف املفاوضــات اجلن . متكــني امل

ــرية مت ولألســـف،  ــة األخـ ــواي   يف اآلونـ رفـــض طلـــب أوروغـ
حلــصول علــى متويــل مــن الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز    ا

حاولـة أخـرى يف عـام       ها تعتـزم القيـام مب     والسل واملالريا، ولكن  
ــا ، ٢٠٠٩ ــربامج     مب ــالزم ل ــل ال ــوارد ســتوفر التموي أن هــذه امل

ــساين   ــة مــن منظــور جن  أوروغــواي صحيح أنمــن الــ و. الوقاي
ــوف   ــط سـ ــل متوسـ ــة ذات دخـ ــفها دولـ ــه بعـــض  بوصـ  تواجـ

  . الصعوبات يف احلصول على هذه األموال
ضمان لـ استفسرت عن التـدابري املتخـذة       : السيدة تان   - ٣١

 لــــيس هتطبيــــق أحكــــام االتفاقيــــة علــــى الريفيــــات، مبــــا أنــــ 
ــواي ــدوري اجلــامع،     ،ألوروغ ــر ال ــا للتقري ــة  وفق ــة وطني وكال

ــددة تتـــــصل بالريفيـــــات   ــة حمـــ ــام ذات واليـــ . للقطـــــاع العـــ
دد املستــــشفيات أو املراكــــز الــــصحية واستفــــسرت عــــن عــــ

املوجودة يف املناطق الريفية، ال سيما يف اجملتمعات النائية، ومـا       
إذا كانت املرأة يف هذه املناطق تستطيع احلصول علـى الرعايـة           

قبـل الـوالدة ومـا بعـدها، أو حتـصل علـى              الصحية يف فتـرة مـا     
  .املنتظمة الرعاية الطبية
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 اهلـوة بـني   اميـة إىل جتـسري   الرطـط   اخلواستفسرت عـن      - ٣٢
بــني العــاملني مــن النــساء والرجــال، وســألت إذا  األجــور فيمــا

 الـضمان   بـدالت  مجيع الريفيات العامالت حيصلن على       تكان
هل لدى احلكومـة    : ووجهت هذا السؤال  .  الريفي االجتماعي

عــن طريــق التــدريب التقنيــة لريفيــات اخطــط لتعزيــز مهــارات 
  والتعليم؟
   ١٦ و ١٥املادتان 

لقلــق ابــشأن قالــت إن الــردود املقدمــة : الــسيدة تــان  - ٣٣
ية يف إطـار  االعتـداءات اجلنـس   ألةالذي أثارته اللجنة حول مـس     

ونظرا ملا ذُكر أن هنـاك ضـرورة إلجـراء          . الزواج غري واضحة  
ــامل” ــانون اجل“ إصـــالح شـ ، تـــساءلت إذا كانـــت نايـــاتلقـ

 إطــار حكومــة أوروغــواي تعتــزم إدراج اعتبــار االغتــصاب يف 
أن وطلبـت مـن الوفـد       . إلصـالح اسياق هذا   الزواج جرمية يف    

ــد إذا كــان َســ   ــانون يؤك   يف، يــضمن للنــساء ١٨ ٢٤٦ن الق
 ١٦حــق احلمايــة مبوجــب املــادة  ،بــدون زواجاملعاشــرة حالــة 

نس نفــس اجلــمــن   معاشــرةطرفــاوســألت هــل . مــن االتفاقيــة
ــا مبوجـــب و ــام يتمتعـ ــانون العـ ن بـــنفس احلقـــوق ترتيبـــات القـ
  االلتزامات اليت يتمتع هبا الزوجان مبوجب القانون؟ و

 ١٧ ٨٢٣وأضافت أن أوروغواي اعتمـدت القـانون          - ٣٤
 مـن   ٢٠٠٤لعـام   )  بالطفولـة واملراهقـة    القانون الوطين املتعلـق   (

أجل جعل تشريعها احمللي يتمـشى مـع أحكـام اتفاقيـة حقـوق               
ويف هــذا الــسياق، طلبــت مــن الوفــد أن يؤكــد احلــد   . الطفــل

ح إذا كانــت احلكومــة تعتــزم رفــع احلــد  يوضــدىن للــزواج واأل
  .  سنة للشباب والشابات١٨ إىلاألدىن للزواج 

احملاكم العائلية األربـع املوجـودة      لدى  ووفقا للتقارير،     - ٣٥
تتعلــق بــصفة  الــيت  القــضاياعــدد ضــخم مــن   يف مونتيفيــديو 

ــري أن     ــرتيل، غ ــالعنف امل ــسية ب ــذه     يف٤رئي ــن ه ــط م ــة فق  املائ
 احملــاكم العائليــة مــا وتعــاجل.  حتــال إىل احملــاكم اجلنائيــةضاياالقــ

املــسيئني ال الــشركاء معظــم ، ممــا يعــين أن القــضاياتبقــى مــن 

 احلمايـة  وطلبـت معلومـات مفـصلة عـن تـدابري           . ينالون عقاهبم 
وأخريا، حثت حكومـة    . وخدمات الدعم املقدمة إىل الضحايا    

ة مـن أجـل ختفيـف       أوروغواي على إنشاء حماكم عائلية إضـافي      
ــى احملــاكم القائمــة، واإلســراع يف     ــة العــبء املفــروض عل إقام

  . العدل
استفـسرت عـن عـدد      :  كـاداري  -السيدة هـالبريين      - ٣٦

. النــساء الــاليت يــشغلن مناصــب يف خمتلــف مــستويات القــضاء
 هـا يف  قميكـن أن ختـسر ح  لقلـق يف رأيهـا أن املطلقـة    يـثري ا وممـا  

وطلبـت تفاصـيل عـن      . “ أخالقيـة  حيـاة ال  ”النفقة ألهنا تعيش    
امللكية الزوجيـة، وتوزيـع هـذه األمـالك بعـد الطـالق،             تعريف  

 وسألت إذا كان نفس النظام ُيطبق يف حاالت فـسخ املعاشـرة           
  . بدون زواج

 تإذا كانــــتعــــرف وأضــــافت أهنــــا تريــــد أيــــضا أن   - ٣٧
 الطفولـة واملراهقـة     قانونالتمييز الوارد يف    إلغاء  احلكومة تعتزم   

 األطفال الشرعيني وغري الـشرعيني، وفقـا للحالـة الزوجيـة            بني
وسألت إذا كانـت األمهـات غـري        . لألبوين عند وقت والدهتم   

املتزوجات حيصلن على بـدل خـاص مـن احلكومـة، وإذا كـان              
.  فيهـا تـزوج  االجتماعي للمرأة يتأثر بعدد املرات الـيت ت    الوضع

ة خمتلفـة عـن     فمثال هل يتم معاملة املطلقات أو األرامل بـصور        
معاملة النساء الاليت اخترن بشكل متعمد أن يـصبحن أمهـات           

  غري متزوجات؟ 
أكــدت أنــه لــيس ): أوروغــواي (الــسيدة بريامينــدي  - ٣٨

. ألوروغواي برامج وطنية صرحية لتحسني حالـة املـرأة الريفيـة      
وهناك برامج أخرى تعـاجل بـصورة جزئيـة بعـض احتياجـاهتن،             

ومــن حيــث احلــصول . ل ردا كافيــاولكـن هــذه الــربامج ال متثــ 
علــى الــضمان االجتمــاعي، وظــروف العمــل الــيت تفــي بــنفس  
ــه مت       ــت إنـ ــدن، قالـ ــاملون يف املـ ــا العـ ــع هبـ ــيت يتمتـ ــايري الـ املعـ
اســـتحداث تـــشريعات جلعـــل ظـــروف العـــامالت يف الريـــف   

. تنــسجم مــع ظــروف العــامالت يف املــدن ويف أمــاكن أخــرى 
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ــن ح     ــصنفة عـ ــات مـ ــد بيانـ ــه ال توجـ ــري أنـ ــة غـ ــامالت الـ العـ
ــات ــامج   . الريفي ــوطين للمــرأة برن ملــرأة لــضم اولــدى املعهــد ال

ــة الـــيت   ــريف لأل  الريفيـ ــادج احلـ ــال اإلنتـ ــل يف جمـ ــة تعمـ  إىلغذيـ
وســــاعدت وزارة الــــسياحة يف اجلهــــود . االقتــــصاد الرمســــي

ــاطق الــيت        ــارات ســياحية للمن ــة مــن خــالل ترتيــب زي املبذول
بـذل اجلهـود     إىل ذلك، تُ   وباإلضافة. ق فيها املرأة منتجاهتا   تسّو

معـايري الـسالمة الغذائيـة يف       لتحقيق انـسجام    يف الوقت الراهن    
خمتلــف أجــزاء البلــد مــن أجــل تــسهيل احلركــة احلــرة هلــذه         

  . البضائع
وأضافت أنه يف إطار إصالح الرعاية الصحية الـشامل          - ٣٩

وقـد مت   . هناك خطط لتعزيز تـوفري الرعايـة الـصحية يف الريـف           
لنمـوذج املتعلـق بـإدارة ومتويـل الرعايـة          علـى ا  ات   تغـيري  إدخال

. التغطيـة الـشاملة يف الـسنوات املقبلـة        حتقيـق   الصحية سعيا إىل    
ويـتم بالفعـل تــوفري اخلـدمات للنـساء الــاليت يعـشن يف املنــاطق      

كانـــت مهملـــة يف  ذات الكثافـــة الـــسكانية املنخفـــضة الـــيت    
لنـــهج شامل لالحتياجـــات يف االـــتقيـــيم ال دراجمت إالـــسابق، و

  .اجلديد للسياسات
قــال إنــه لــيس ): أوروغــواي (الــسيد برييــز مــانريكي  - ٤٠

ــصحيح  ــن الــ ــ مــ ــة  أنــ ــدر إدانــ ــرتكيب ه ينــ ــداءات مــ يف االعتــ
 ١٠فضحايا العنف املرتيل جيـدون محايـة يف املـادة      . أوروغواي

ــم    ــانون رق ــن الق ــرتيل   (١٧ ٥١٤م ــف امل ــانون العن ــذي )ق ، ال
 ٤٨نح احلمايـة خـالل      يسمح باختاذ إجراءات سريعة ومرنـة ملـ       

  . ساعة
 املتعلــق ١٨ ٢٤٦وقــدم وصــفا عامــا للقــانون رقــم       - ٤١

الــذي بـدأ نفــاذه يف كــانون  ) ٢٠٠٧(غــري الـشرعية  باملعاشـرة  
وميــنح القــانون عــددا مــن احلقــوق إىل     . ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين

 مـن جـنس خمتلـف،       سواء أكانا مـن نفـس اجلـنس أم        الطرفني،  
ال تقـل   من املعاشرة الفعلية لفترة  يعيشان معا يف حالة   إذا كانا   

وتـشمل هـذه احلقـوق احلـق يف احلـصول           .  مخس سـنوات   عن  

 ،ع بعــض القيــودمــكــذلك، علــى نفقــة يف حالــة االنفــصال، و 
 ةويف حالـ  .  مشتركة مع أمالك الشريك    تكوين ملكية احلق يف   

بقــي علــى قيــد احليــاة نفــس الــضمان   يالوفــاة، للطــرف الــذي  
اليت بقيـت    الذي تتمتع به الزوجة      االجتماعي وحقوق املرياث  

يـصبح سـاري املفعـول إال        ومبـا أن القـانون مل     . على قيد احلياة  
  . يف اآلونة األخرية، فمن السابق ألوانه تقييم فعاليته

القـانون املـدين والقـانون املتعلـق        كال مـن    وأضاف أن     - ٤٢
 ال يرفعــان احلــد األدىن لــسن ٢٠٠٤بالطفولــة واملراهقــة لعــام 

غري أن القانون املتعلق بالطفولة واملراهقة خفّض احلد        . الزواج
 رفــاتعصــران أن يااألدىن للــسن الــذي يــستطيع فيــه األبــوان الق 

 ســــنة ١٤للبنــــات و  ســــنة بالنــــسبة ١٢أطفاهلمــــا إىل علـــى  
  . بالنسبة للبنني

وفيمــــا يتعلــــق مبوضــــوع حمــــاكم العنــــف املــــرتيل يف   - ٤٣
 الـذي بـدأ نفـاذه       ١٨ ٠٤٦مونتيفيديو، قـال إن القـانون رقـم         

 قد أنشأ فئة جديدة مـن املـدعني         ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين  
ــا. العـــامني املتخصـــصني يف قـــضايا العنـــف املـــرتيل   وإن تقييمـ

دد إذا كانـت هنـاك حاجـة        جاريا لعمل هذه احملاكم سوف حي     
. إىل مزيـــد مـــن احملـــاكم الـــيت تعـــاجل موضـــوع العنـــف املـــرتيل

 إىل احملكمة   حتالى ارتكاب جرمية    دليل عل فيها  واحلاالت اليت   
كمـا أن  .  سـاعة  ٢٤ويـتم تنفيـذ تـدابري محايـة خـالل           . اجلنائية

مرونــة اإلجــراءات مسحــت للقــضاة بإصــدار أوامــر عــن طريــق 
وباإلضـافة  . ن البيـت  ع مرتكب اجلرمية    بعادبإمسحت  اهلاتف و 

إىل ذلــك، لــيس مــن املطلــوب للطــرفني املتخاصــمني أن ميــثال   
  .  نفس الوقتأمام احملكمة يف

القاضــيات يف  معظــم ا تعمــل فيهــالرتبــة الــيتوقــال إن   - ٤٤
قـــضاة رتبـــة أي رتبـــة أدىن  هـــيالقـــضائي أوروغـــواي نظـــام 
 أقـل مـن     رتبـة  كل   يفويف الوقت الراهن، عدد النساء      . الصلح

 يـشري   ا واضـح  ا، ولكن هنـاك اجتاهـ     الرتبة التالية هلا  عددهن يف   
ومتثل النـساء  . قني داخل النظامإىل تزايد عدد النساء الاليت يرت 
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 يف املائــة ٥٩ و،اتقاطعــ يف املائــة مــن قــضاة الــصلح يف امل٧٥
 يف املائـــة مـــن قـــضاة   ٣٨ و،ةاالبتدائيـــمـــن قـــضاة احملكمـــة   

ومل يتم بعد تعـيني نـساء يف احملكمـة العليـا بـسبب             . االستئناف
ــذه    ــة يف مثـــل هـ ــراءات املتبعـ ــة القـــضائية، واإلجـ هيكـــل املهنـ

إذا كانــت الــسلطة التــشريعية ال تــستطيع املوافقــة فــ: التعيينــات
تعـيني أقـدم    بـصورة تلقائيـة     يـتم   فعلى مرشـح بأغلبيـة الثلـثني،        

نظـام  الومـع ترقيـة النـساء داخـل         . حمكمـة االسـتئناف   يف   قاض
 إىل أعلـى مـستويات   القضائي، فـإن عـددا أكـرب منـهن سيـصل          

  . القضاء
 مـن   ١٨٣وأضاف أن احلكم املنصوص عليه يف املادة          - ٤٥

القانون املدين ومفاده أن املطلقة ميكن أن تفقد حقهـا يف نفقـة     
مالئمــة إذا اتبعــت حيــاة ال أخالقيــة حكــم عفــا عليــه الــزمن،   

وحبــسب خربتــه مل يطبــق هــذا    . وينبغــي إزالتــه مــن القــانون   
  . قط احلكم
وأكد أن قانون الطفولة واملراهقة حيافظ علـى التمييـز            - ٤٦

ج أبـواهم عنـد والدهتـم وهـؤالء الـذين           بني األطفال الذين تزو   
  . الزواجولدوا خارج نطاق 

وفيما يتصل بنظام امللكية املنطبق يف حاالت املعاشـرة           - ٤٧
الزوجيــة وغــري الزوجيــة، أوضــح أنــه مــا مل يكــن هنــاك اتفــاق  
ــرب كــل أصــول       ــزواج، تعت ــل ال صــريح عــن فــصل األمــالك قب

تم قـسمتها   وخصوم الزوجني ملكا متساويا لكال الزوجني، وي      
حـاالت   الطرفني يف   وضعو. بالتساوي بينهما يف حالة الطالق    

 املعترف هبا قانونا ال تزال غـري واضـحة، علـى الـرغم              االرتباط
ويبـدو أن موقـف     .  حـول املوضـوع    ا حمتدم امن أن هناك نقاش   

 أن نظام امللكية يف اجملتمع ينبغي أن ينطبـق للتأكـد            هواألغلبية  
نـصف   ضـعفا، وهـو عـادة املـرأة،          كثـر الطـرفني   أل ه حيـق  من أن 

  . األمالك املعنية
ــا يتــــصل بال  - ٤٨ ــعوفيمــ ــاعي وضــ  االقتــــصادي واالجتمــ

لألمهات غري املتزوجات، قـال إن القـانون ال مييـز بـني النـساء               

الاليت يربني أطفاهلن مـع شـريك وهـؤالء النـساء الـاليت يـربني                
  . أطفاهلن وحدهن

ه مت يف عـام     لت إن قا): أوروغواي (السيدة برياميندي   - ٤٩
ت العائليــة، الـذي حتـصل مبوجبــه   بـدال  نظـام ال  تعـديل  ٢٠٠٥

 عـن كـل   علـى بـدل   األسر اليت يقل دخلها عن مـستوى معـني          
 قـد ازداد    البـدالت  وإن مبلـغ هـذه       : سـنة  ١٨طفل حتـت سـن      

إلضــافة إىل ذلــك، وبا.  عــادة إىل األم ال إىل األبويــتم دفعــه
وقـت الـراهن شـروط      النظـر يف ال    مـشروع قـانون قيـد        سيجعل

 مـن خـالل     ، وذلـك  األهلية للمعاشـات التقاعديـة أكثـر مرونـة        
نة كاملــة مــن االشــتراك يف الــضمان  مــنح املــرأة مــا يعــادل ســ  

ن هـذا القـانون فإنـه       وإذا مت سَ  .  عن كل طفل ربته    االجتماعي
ــسامهةســيعترف ب ــدمها     امل ــيت تق ــرأة غــري املدفوعــة األجــر ال امل

 القادمــة واخلطــوة. يت تقــدمهالرعايــة الــالمجتمــع مــن خــالل ل
ــة ل مــسامهة املــرأة تقــديرتمثــل يف ت ألشــخاص يف تقــدمي الرعاي

مرحلــة متقدمــة وصــلت إىل أوروغــواي  أن ســيما  ال،املــسنني
  .  التحول الدميوغرايفيف
ــدها     - ٥٠ ــة، إن وفـ ــا اخلتاميـ ــول يف مالحظاهتـ ومـــضت تقـ

  وهـذا   يفهم أمهية قياس فعالية الـسياسات مـن حيـث نتائجهـا،           
وتقـوم  . لتمتع باحلقوق ا ضمان، يف سياق تنفيذ االتفاقية    ،يعين

أوروغواي بإنشاء نظام للمعلومات مـن شـأنه أن يـسهل هـذه             
العملية من خـالل تـوفري مؤشـرات نتـائج ذات صـلة، غـري أنـه                 

وقــد وضــعت  . لعمليــاتل أيــضا إدراج مؤشــرات  املهــممــن 
  القيــام فعــالأوروغــواي سياســات جنــسانية متينــة مــن خــالل  

ــشاركة،      ب ــى املـ ــائم علـ ــصات وقـ ــدد التخصـ ــج متعـ ــاع هنـ اتبـ
وقالــت إهنــا تنتــهز . شــاركت فيــه نــساء مــن مجيــع القطاعــات 

ــذه  ــة   ه ــضاء اللجن ــدعوة أع ــدء  إىل الفرصــة ل عمــل حــضور ب
ــسني،      ــني اجلن ــساواة ب ــسياسات امل ــوطين ل ــسيقي ال اجمللــس التن

 اللجنــة أن يــساعد علــى   عــضاءوجــود أمــن شــأن  ذلــك أن 
ــارة اهتمامــه  التــشجيع علــى ت  ــة اجلمهــور وإث   فــضال عــن ،وعي

كمـا  .  وسائط اإلعـالم واحلكومـة نفـسها       توعية وإثارة اهتمام  
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ــ ــتم تعمــيم أن ــة وتوصــياهتا يف مــؤمتر   ه ســوف ي  تعليقــات اللجن
ســتناقش أعماهلــا يف حلقــة دراســية يــتم عقــدها يف  وصــحفي، 

ــسمرب /كــانون األول ــسنوية  ٢٠٠٨دي ــذكرى ال  لالحتفــال بال
وكان عـرض التقريـر     .  العاملي حلقوق اإلنسان   الستني لإلعالن 

 جتربــة ذات مغــذى وبنــاءة، وهــي تتطلــع إىل   اجلــامعالــدوري 
 مـن   ،ال شـك  و ،دورة التقرير القادم، حيث ستتمكن احلكومة     

  .ة عن حالة النهوض باملرأةيتوفري معلومات أكثر مشول
  . ٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   

  


