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 .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

 التقريــــــــــر الــــــــــدوري الــــــــــسادس لنيكــــــــــاراغوا  
)CEDAW/C/NIC/6و  ؛CEDAW/C/NIC/Q/6 و Add.1( 

بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد نيكـاراغوا       - ١
 .إىل طاولة اللجنة

ــا    - ٢ ــيس بينـ ــسيدة برينـ ــاراغوا(الـ ــفت، يف ): نيكـ وصـ
ــيت    عرضــ ــات ال ــسادس لنيكــاراغوا العقب ــدوري ال ــر ال ها للتقري
التعلــيم مــن بينــها  تواجــه املــرأة يف بلــدها يف جمــاالت     ظلــت

الدســـتور الـــسياسي لنيكـــاراغوا  يكفـــلو. والعمالـــة واهلجـــرة
علــى  أيــضا يــنصاملــساواة الكاملــة بــني الرجــل واملــرأة، كمــا  

التزام الدولة بالقضاء على العقبات الفعليـة الـيت تعيـق املـساواة             
ــاراغويني ــاة  بـــني النيكـ ــاالت احليـ ــع جمـ ــشاركتهم يف مجيـ . ومـ

 أمـني املظـامل   ، الذي أُنشئ مبوجبه مكتب٢١٢ القانون  ينصو
ــسان،  املعــين حب ــوق اإلن ــى ق ــيني عل ــشؤون   تع ــة خاصــة ل مدعي

ويضم قـانون العقوبـات     . ٢٠٠٠املرأة، وقد مت تعيينها يف عام       
 من قبـل    ٢٠٠١ديسمرب  /اجلديد الذي أعُتمد يف كانون األول     

اجلمعية الوطنية قواعد قانونيـة حتظـر التمييـز وجتعـل مـن مجيـع               
 . األفعال التمييزية جرائم

لرغم مــن التقـدم الكــبري الــذي  وأضـافت قائلــة، إنـه بــا   - ٣
خالل الفترة اليت يغطيهـا التقريـر، فـإن إحـدى العقبـات             أحرز  

الرئيسية اليت تعوق التنفيذ الكامل ألحكـام االتفاقيـة يتمثـل يف            
وجــود ممارســات متييزيــة هلــا تــأثري ســليب علــى حتقيــق املبــادئ    
والغايات واألهداف احملددة ضمن اإلطار القـانوين واملؤسـسي         

ص بالسياسات، واملتعلق بالعـدل واملـساواة بـني اجلنـسني           واخلا
لقد كان مـن الـصعب زيـادة الـوعي والقبـول بأمهيـة              . يف البلد 
ومحايــة حقــوق املــرأة يف بنــاء دولــة قائمــة علــى ســيادة   تعزيــز 

ــة     ــة مــشاركة املــرأة كــشريك كامــل يف التنمي القــانون، وبأمهي
ــه    ــد، ومــستفيد من ــصادية يف البل ــة واالقت ــل، االجتماعي ا؛ وباملث

. فقد حد ذلك بوضوح مـن التقـدم يف تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة      
إلطــار القــانوين بــني امــة ءمزيــد مـن املوا تحقيــق القيــام بب وجيـ 

املعاهدات الدوليـة الـيت صـادقت عليهـا نيكـاراغوا مـن             واحمللي  
  .أجل تعزيز ومحاية حقوق املرأة

واستطردت تقول، إن كون معهد نيكاراغوا لـشؤون         - ٤
 إضــافة إىل عــدم كفايــة ،ملــرأة هــو جــزء مــن الفــرع التنفيــذي ا

 علـى  ريأثتـ  أن يكـون لـه     علـى ميزانيته، حدتا من قـدرة املعهـد        
ات احلكومية األخرى مـن أجـل الوصـول إىل      يئاملؤسسات واهل 

وضــع يــتمكن فيــه مــن ضــمان اعتمــاد هنــج للمــساواة بــني         
  .اجلنسني داخل احلكومة

 معاجلـــة التحـــديات فت قائلـــة، إنـــه مـــن أجـــلضـــاوأ - ٥
ــة والوحــدة       ــصاحلة الوطني ــة امل ــإن حكوم ــر ف احملــددة يف التقري
احلاليــة، الــيت انُتخبــت مــؤخرا لتعمــل خــالل الفتــرة مــن عــام     

معهــــد  دعيم ، ُتعِطــــي أولويــــة لتــــ   ٢٠١٢ إىل عــــام  ٢٠٠٧
نيكاراغوا لشؤون املرأة، حيـث جعلتـه خيـضع مباشـرة لرئاسـة             

ســـتراتيجية تنظيميـــة وينفـــذ املعهـــد مـــن جانبـــه ا . اجلمهوريـــة
 ،ستشمل املشاركة النشطة للمـرأة يف مجيـع مـستويات اجملتمـع           

ــديات   ــاء   . مبــا فيهــا مــستوى البل وســيكون للمعهــد جملــس أمن
يـضم  وس. ١٥٥ بـالغ عـددها   مكون من ممثلني لبلديات البلد ال     

ممـثلني لألفـرع األخـرى للحكومـة وجلميـع       جملس األمناء أيضا  
ــسائينظمــات الامل ــدن ــيت   .ة يف البل  وإحــدى اخلطــوات األوىل ال

ــي   ــدة هـ ــذهنا اإلدارة اجلديـ ــدءاختـ ــامج بـ ــى  ” برنـ ــضاء علـ القـ
مراعاة املنظـور    وسيكون املعهد مسؤوال عن إدخال       .“اجلوع

 بلديـة وسـيمتد     ٢٠اجلنساين يف ذلك الربنامج الذي سيبدأ يف        
 .يف النهاية على نطاق البلد بكامله
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  ٦ إىل ١املواد من 
ــيميونو - ٦ تــــساءلت عــــن العوائــــق  : فيتشالــــسيدة ســ

الرئيـسية الــيت متنــع نيكــاراغوا مــن التــصديق علــى الربوتوكــول  
والحظـت أنـه مـا زالـت توجـد يف الكتـب بعـض               . االختياري

القوانني الـيت ال تتوافـق مـع االتفاقيـة، لـذا شـددت علـى أمهيـة               
وضع آلية وطنيـة لـضمان أن يكـون التـشريع الـوطين متماشـيا               

 . عليقات اخلتامية للجنةمع االتفاقية ومع الت

قالت إهنا تأمل يف أن تعمل احلكومـة    : السيدة بيجوم  - ٧
الــيت انتخبــت حــديثا علــى القــضاء علــى العقبــات الــيت تعــوق    
ــاملرأة، وأن تكفــل اعتمــاد مــشروع القــانون املعــين     النــهوض ب

وأبـدت  . باملساواة يف احلقـوق والفـرص وقـانون األسـرة قريبـا           
ت اليت اختـذت لتنفيـذ التـدابري اخلاصـة         رغبتها يف معرفة اخلطوا   
. ٢٥، والتوصـية العامـة      ٤ مـن املـادة      ١املؤقتة مبقتضى الفقـرة     

والحظــت أن معهــد نيكــاراغوا لــشؤون املــرأة مــا زال يعتمــد  
كــثريا جــدا علــى التمويــل الــدويل، لــذا طلبــت احلــصول علــى  
ــل        ــن قب ــل املخــصص م ــغ اإلمجــايل للتموي ــن املبل ــات ع معلوم

وأعربـــت عـــن . م مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساينتعمـــياحلكومـــة ل
رغبتها يف معرفة النسبة املئويـة مـن ميزانيـة املعهـد الـيت توفرهـا          

وتشري التعـديالت املقترحـة لقـانون العقوبـات         . مصادر داخلية 
يــة واجلنــسية فقــط، ولكنــها فــشلت يف محايــة  ندبإىل احلمايــة ال
سبان أن يــضع القــانون يف احلــنبغــي وي. الشخــصيةاســتقالليتها 

ــضا  ــة    أي ــة واألخالقي ــة واالجتماعي ــسالمة اجلــسدية والعاطفي ال
ــرد ــ. للف ــة   رووت ــات الديني ــوجي  لج بعــض اجملموع ــسري بيول تف
ــارم ــايف     صـ ــاعي ثقـ ــسري اجتمـ ــل أي تفـ ــنس ال يقبـ ــوع اجلـ لنـ
وأبدت رغبتها يف معرفة رأي ممثـل نيكـاراغوا بـشأن           .للمفهوم

 . هذه املسألة

ءلت ملــاذا يــستخدم تــسا: الــسيدة تفــاريس دا ســيلفا - ٨
ــصطلحا  ــساواة”مـ ــصافا” و “املـ ــة يف  “إلنـ ــصورة متبادلـ  بـ

ــر ــا   .التقري ــة متام ــان خمتلف ــا مع ــان هلم ــساواة هــي  .  فالكلمت فامل
ــر  إلنــصاف، بينمــا اموضــوعيمفهــوم   هــو مــصطلح ذايت أكث

وينبغـي  . وتشدد االتفاقية على احلاجـة لبلـوغ املـساواة        . مرونة
 كـون  خاصـة بـالنظر ل     ، املؤقتـة  نيكاراغوا تنفيذ التدابري اخلاصة   ل

أن عــدد النــساء الــاليت مت انتخــاهبن للمناصــب يف االنتخابــات  
 . ١٨ إىل ٢٢خنفض من ااألخرية 

وأضافت قائلة، إنه مل ترد معلومات كـثرية، سـواء يف            - ٩
بــشأن اجلهــود املبذولــة مــن  التقريــر أو يف رد الدولــة الطــرف،

ــادة   ــذ املـ ــل تنفيـ ــديل األ ٥أجـ ــة بتعـ ــة  ، املعنيـ ــاط االجتماعيـ منـ
نيكــاراغوا أن تفعــل أكثــر ممــا فعلــت حــىت  لوينبغــي . والثقافيــة
 .  وعي اجلمهور هبذه املسألةزيادةاآلن ل

ــسة - ١٠ ــضاء   : الرئيـ ــد أعـ ــصفتها أحـ ــساءلت،متحدثة بـ تـ
ــة، عــ ــر  ناللجن وأبــدت .  اإلجــراء الــذي أُتبِــع يف إعــداد التقري

لتقريـر إىل   رغبتها يف معرفة ما إذا كان قـد مت تقـدمي مـشروع ا             
ــان، ومــا هــي الــوزارات احلكوميــة املــشتركة يف عمليــة        الربمل
ــساء يف هــذا      ــشارة الن ــا إذا كانــت قــد متــت است ــصياغة، وم ال

مزيــــد مــــن وأبــــدت ترحيبــــها باحلــــصول علــــى . املوضــــوع
 معهــد نيكــاراغوا لــشؤون املــرأة ضــمن  تبــةعلومــات عــن مرامل

شتركة التسلسل اهلرمي احلكومي وعن عالقاتـه مـع اللجنـة املـ           
ــوزارات  ــني الـ ــساواة  بـ ــة باملـ ــديرها أيـــضا   . املعنيـ ــدت تقـ وأبـ

ــق      ــشأن الوضــع احلــايل فيمــا يتعل ــى معلومــات ب للحــصول عل
بتمويل املعهد ومـا هـي اخلطـط الـيت لـدى اإلدارة اجلديـدة يف                

 .هذا الصدد

 نـوع األنـشطة     نتـساءلت عـ   : السيدة زاو خياوكياو   - ١١
ل رصـد   ـــ ملـرأة مـن أج    اليت يقوم هبا معهد نيكـاراغوا لـشؤون ا        

ة عـدد األشـخاص   ـــ هنا ترغب يف معرف  إوقالت  . تنفيذ االتفاقية 
راءات الـيت   ـــ الذين يعملون كمـوظفني باملعهـد، ومـا هـي اإلج          

ط الـــيت ســـاعد يف ـــــج واخلطـــــذ الربامـد لتنفيــــــــا املعهـــــاختذه
 .  وما هي التحديات الرئيسية اليت تواجه املعهد،صياغتها

حلـصول علـى توضـيحات بـشأن        ا ترجوا  وأضافت أهن  - ١٢
ــرأة        ــشؤون امل ــة ب ــة املعني ــة واللجن ــة الوطني ــني اجلمعي ــة ب العالق
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. واألطفال والشباب واألسرة، واملدعية اخلاصـة لـشؤون املـرأة         
ــة       ــات عــن عالق ــى معلوم ــها باحلــصول عل ــدت ترحيب ــا أب كم
ــرأة واملنظمــات غــري      ــشؤون امل العمــل بــني معهــد نيكــاراغوا ل

ــة املعن ــاملرأة إضــافة إىل التعــاون    احلكومي ــة باملــسائل اخلاصــة ب ي
وعـربت عـن أملـها يف أن    . فيمـا بـني املنظمـات غـري احلكوميـة     

تتخـــذ اإلدارة اجلديـــدة خطـــوات لتقويـــة اآلليـــات الوطنيـــة      
 . املسؤولة عن تعزيز مركز املرأة

 تحتققالذي  دى  املتساءلت عن   : السيدة شوتيكول  - ١٣
.  من التقريـر ٤٥كورة يف الفقرة    األهداف االستراتيجية املذ  به  

ــت  ــضا وأعرب ــة     أي ــت اخلط ــا إذا كان ــة م ــها يف معرف ــن رغبت ع
ــدة   ــل اإلدارة اجلديـ ــيريات يف ظـ ــضع لتغـ ــتراتيجية ستخـ . االسـ

حلـصول علـى توضـيحات عـن املبلـغ الـذي           ترجـو ا  هنا  إوقالت  
ســتوفره احلكومــة مــن ميزانيــة معهــد نيكــاراغوا لــشؤون املــرأة 

 . أتى من املساعدات الدوليةمقارنة باملبلغ الذي يت

وأضافت، إنه بالنظر إىل تنوع اهليئـات احلكوميـة الـيت      - ١٤
واألسـرة، فإهنـا تـود       أُنِشئت للتعامل مع املسائل املتعلقة بـاملرأة      

معرفـــة إىل أي مـــدى يقـــوم املعهـــد بتنـــسيق عملـــه مـــع تلـــك 
 وجـد   هـل و. املؤسسات وكذلك مع املنظمات غـري احلكوميـة       

ــه مــن   ــزه، حمــور الــضروري مراجعــة أو حتويــل  املعهــد أن تركي
بأي طريقة قام بفعل ذلك؟ وأعربت عـن ترحيبـها باحلـصول     و

ــستوى احملافظــات        ــى م ــد عل ــل املعه ــن عم ــات ع ــى معلوم عل
هنـا ترغـب أيـضا يف معرفـة كيـف           إوقالـت   . املستوى احمللـي   أو

سيكون جملس أمناء املعهد قـادرا علـى تأديـة وظيفتـه مـع هـذا                
 . األعضاءالعدد الكبري من

ــريي  - ١٥ ــسيدة أغــ ــاراغوا (الــ ــد  ): نيكــ ــت إن معهــ قالــ
نيكاراغوا لشؤون املرأة عمل جبهـد كـبري لتـأمني متويـل كـاف              

 مـن التقريـر،     ٤٦وحسبما هـو مـبني يف الفقـرة         . بدرجة أكرب   
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١فــإن ميزانيتــه زادت بنــسبة ضــئيلة يف عــامي 

ولكنـه مـا زال    يف املائة مـن إمجـايل ميزانيـة الدولـة؛     ٠,٠٤إىل  

وعـدد مـوظفي املعهـد      . يعتمد بكثافـة علـى التعـاون اخلـارجي        
 يعملــــون يف ١٦ أخـــصائيني و  ٧ شخـــصا، مـــن بينـــهم    ٢٣

 . وظائف الدعم

وفيما خيتص بعمل املعهد على املستوى احمللـي، قالـت     - ١٦
واعتمـاده علـى    . إن له حىت اآلن مكتـب واحـد فقـط يف ليـون            

 أعاق جهوده لتوسيع أنـشطته      التعاون اخلارجي يف ذلك اجملال    
وتكفــل خطتــه االســتراتيجية   . إىل البلــديات بدرجــة خطــرية  

 حتــديث ممارســاته اإلداريــة مــن أجــل  ٢٠٠٦ -٢٠٠٢للفتــرة 
متكينه من أن يكون له تأثري أكرب علـى الـسياسات العامـة الـيت               

وقــد أنــشئت عــدة آليــات،  . ترمــي إىل تعزيــز النــهوض بــاملرأة 
ة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة واألطفــال  فيهــا اللجنــة الوطنيــ مبــا

ــة املــشتركة بــني املؤســسات لــشؤون املــرأة     والــشباب، واللجن
. والتنميــة الريفيــة، واجمللــس االستــشاري الــوطين املعــين بــاملرأة  

وقــد جنــح املعهــد يف ضــمان أن تعكــس خطــة التنميــة الوطنيــة  
وسـاعد  . احلاجة العاجلة لربنامج وطين للمساواة بني اجلنـسني       

 .ضا يف زيادة الوعي بأمهية الربتوكول االختياري لالتفاقيةأي

واســــتطردت قائلــــة إنــــه، خــــالل الفتــــرة املــــشمولة   - ١٧
بالتقرير، أعطى معهد نيكاراغوا لشؤون املرأة أولويـة لتحديـد          

ومن املفهوم أن اإلنصاف هـو      . الفرق بني املساواة واإلنصاف   
. وضــوعيممــصطلح مــرن وذايت، بينمــا املــساواة هــي مفهــوم  

. ويعمــل املعهــد لبلــوغ اهلــدف املتمثــل يف حتقيــق اإلنــصاف      
ولديه شواغل تتعلق بضرورة تعزيز تعديل األمنـاط االجتماعيـة          
والثقافيــة، ولكــن يظــل هنــاك الكــثري ممــا جيــب عملــه يف هــذا    

 . الصدد، ال سيما عن طريق التعليم

وفيما خيتص بصياغة التقريـر الـدوري الـسادس قالـت            - ١٨
هد حاول التركيز على عمل األفـرع األربعـة للحكومـة           إن املع 

وقـد ُبـِذل كـل      . ومنظمات اجملتمع املدين املهتمة بقـضايا املـرأة       
جهد ممكن لضمان أن تـشعر مجيـع األطـراف املعنيـة، مبـا فيهـا              

 .القطاع الريفي، بأنه قد مت إشراكها يف هذه العملية
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 وزارة  وفيما يتعلق مبركز املعهد، قالـت إنـه جـزء مـن            - ١٩
وقد خططت اإلدارة اجلديدة لنقله إىل مكتـب رئـيس         . األسرة

. اجلمهورية، وهو املكان الذي كان قـد أنـشئ فيـه يف األصـل             
ومن أجل رصد االمتثال لالتفاقية، يقوم املعهد بوضـع مبـادئ           
توجيهيـة لقيــاس التقـدُّم وحتديــد اجملـاالت الــيت يلـزم فيهــا بــذل     

 . مزيد من اجلهود

املدعيـة اخلاصـة     إىل السؤال عن العالقـة بـني         وبالعودة - ٢٠
ومكتـب أمـني    ومعهد نيكاراغوا لشؤون املرأة،     لشؤون املرأة،   

املظامل املعين حبقوق اإلنسان، قالت إهنم مجيعهم يعملون علـى          
تشجيع تطبيق الصكوك القانونية الدولية اليت قامت نيكـاراغوا    

 القــضاء علــى يف ذلــك اتفاقيــة بتوقيعهــا واملــصادقة عليهــا، مبــا 
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة بيلــيم دو بــارا،        

 . ومنهاج عمل بيجني

ــسؤال اخلــاص بوضــع مــشروع القــانون     - ٢١ وردا علــى ال
ــشروع     ــت إن مـ ــرص، قالـ ــوق والفـ ــساواة يف احلقـ ــين باملـ املعـ

وقــد قــرر . القــانون مــا زال قيــد النظــر لــدى اجلمعيــة الوطنيــة 
ملرأة املـضي قـدما يف صـياغة برنـامج          معهد نيكاراغوا لشؤون ا   

وطين عن اإلنصاف اجلنـساين دون االنتظـار حـىت يـتم اعتمـاد              
 ١١فقانون األسرة الـذي ظـل قيـد النظـر ألكثـر مـن               . القانون
وأعربـت عـن أملـها يف أن يـتفهم          . زال خيـضع للتنقـيح     سنة ما 

 . اجمللس التشريعي الذي أنتخب حديثا أمهية التشريع املقترح

ضــافت أنــه، ال يــزال يــتعني عمــل الكــثري مــن أجــل  وأ - ٢٢
ضــمان التطبيــق الكامــل لألحكــام الدســتورية الــيت قُــصد منــها 

ومـــا زالـــت النـــساء جيـــدن صـــعوبة يف . محايـــة حقـــوق املـــرأة
وقد أحرزت محلة زيـادة الـوعي       . الوصول إىل النظام القضائي   

وقـــدمت الوكـــاالت . الـــيت تـــستهدف الرجـــال جناحـــا كـــبريا
حلكوميــة وغــري احلكوميــة األخــرى أيــضا بــرامج واملؤســسات ا

 . تدريبية ساعدت يف تغيري األمناط االجتماعية والثقافية

قالـت، يف معـرض     ): نيكـاراغوا  (السيدة برينيس بينا   - ٢٣
ردهــا علــى الــسؤال بــشأن تنفيــذ األهــداف احملــددة يف الفقــرة  

ــذ عــدد مــن اإلجــراءات املتعلقــة    ٤٥ ــه مت تنفي ــر، أن  مــن التقري
ــ ــسادس   ) أ(دف باهل ــر ال ــا التقري ــيت يغطيه ــرة ال ــذ الفت ــد . من لق

ــشئ  ــساين بغــرض    أن ــصاف اجلن ــق اإلن ــوطين لتحقي ــامج ال الربن
 يف مجيــع سياســات مراعــاة املنظــور اجلنــساين  تعمــيمتــشجيع 

وحتقق اهلـدف   . الدولة، وبصفة خاصة يف خطة التنمية الوطنية      
 ساينمراعاة املنظور اجلنـ  تعميمجزئيا فقط، حيث أُدخل ) ب(

ومل يتحقـــق . ضـــمن بـــاب احلكـــم يف خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 
بالكامـل حـىت اآلن؛ لكـن كُوِّنـت جلنـة مـشتركة             ) ج(اهلدف  

بــني املؤســسات ُتعــىن بــاملرأة والتنميــة الريفيــة، وعملــت تلــك   
 يف برنـامج  مراعـاة املنظـور اجلنـساين    تعميماللجنة على إدخال 

 .PRORURALالتنمية الريفية املعروف باسم 

وأضــافت أنــه جيــري تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة ملنــع   - ٢٤
). د(العنــف األســري واجلنــسي الــيت أشــري إليهــا يف اهلــدف       

ــثلني        ــشمل مم ــرأة ت ــع العنــف ضــد امل ــة ملن ــة وطني وكُوِّنــت جلن
ــدين       ــع امل ــات اجملتم ــف وملنظم ــسائية ملكافحــة العن ــشبكة الن لل

وجيــرى حتــديث خطــة العمــل الوطنيــة لتركــز علــى   . األخــرى
العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس عمومــا، ولــيس فقــط العنــف 

 .األسري واجلنسي

وأشـــارت إىل أن معهـــد نيكـــاراغوا لـــشؤون املـــرأة      - ٢٥
قامـا بوضـع نظـام      واملعهد الوطين لإلحصاء والتعـداد الـسكاين        

للمؤشرات اليت تراعي االعتبارات اجلنـسانية، الـذي أشـري إليـه      
ادئ التوجيهيــة الــيت  ، وذلــك باتبــاع املبــ  )هـــ(حتــت اهلــدف  

ــاملرأة ويف الـــصكوك    ــة بـ ــة املعنيـ ــؤمترات الدوليـ ــررت يف املـ تقـ
ويشتمل نظـام   . القانونية الدولية اليت صادقت عليها نيكاراغوا     

ــى      ــسانية علـ ــارات اجلنـ ــي االعتبـ ــيت تراعـ ــرات الـ  ١٠٨املؤشـ
مؤشـرات عــن املــسائل االقتــصادية والــصحة والتعلــيم والعنــف  

. ؤشرات فقط عن العنف ضـد املـرأة  وهناك ثالثة م. ضد املرأة 
ــرات    ــع املؤشـ ــة يف وضـ ــسات الدولـ ــع مؤسـ ــاركت مجيـ . وشـ
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وخيــضع نظــام املؤشــرات الــيت ترتكــز علــى املنظــور اجلنــساين    
حاليا لالسـتعراض لريكـز، علـى وجـه اخلـصوص، علـى الفقـر               
وعلى إدماج مسألة العنف القائم علـى أسـاس نـوع جلـنس يف              

 . عليميةالربامج االقتصادية والصحية والت

معهد نيكـاراغوا   ويف ردها على السؤال اخلاص بعمل        - ٢٦
ــرأة  ــشؤون امل ــه    ل ــديات، أوضــحت أن عمل ــى مــستوى البل  عل

ويف ظـل اإلدارة اجلديـدة، سـيقوم        . مقصور على منطقـة ليـون     
كل جملس من جمالس املدن أو البلدات بتعـيني شـخص خيـتص             

 أمنـاء املعهـد     وسـُتَمثَّل البلـديات يف جملـس      . باملسائل اجلنـسانية  
مثلما ُتَمثَّل يف أفرع احلكومة األخـرى والعديـد مـن منظمـات             

 . اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشبكة النسائية ملكافحة العنف

طلبت معلومـات عـن التقريـر       : السيدة سيمونوفيتش  - ٢٧
تنفيـذ اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة         الذي أعدته نيكـاراغوا بـشأن     

اتفاقيـة بيلـيم    (واملعاقبـة عليـه واستئـصاله       ملنع العنف ضد املرأة     
ــارا ــرة ) دو بـ ــها   . ٢٠٠٥-٢٠٠٠للفتـ ــن ترحيبـ ــت عـ وأعربـ

باحلصول على معلومات عن التـدابري الـيت مت اختاذهـا ملكافحـة             
واملعلومـات  . العنف ضد املرأة واملؤشرات املتعلقة هبذه املـسألة  

ــة حيــث أن       ــة الطــرف حــىت اآلن غــري كافي ــا الدول ــيت وفرهت ال
انات غري مصنفة حـسب نـوع اجلـنس والعـرق، وال توجـد         البي

 . عموما بيانات حمددة بشأن العنف ضد املرأة

قالت إن احلملـة لتعزيـز صـورة األب    : السيدة بيجوم  - ٢٨
ــاء  ــستحق الثن ــة     . ت ــر وفعالي ــة أث ــا مبعرف ــن اهتمامه ــت ع وأعرب

مراكز الشرطة النـسائية وخطـة العمـل الوطنيـة يف منـع العنـف               
وقالت إهنا تـود معرفـة عـدد احلـاالت الـيت            . نسياألسري واجل 

أُحيلت إىل مراكز الشرطة، وعدد مراكز الشرطة اليت أنـشئت          
 . يف املناطق احلضرية والريفية

وأضافت أهنا ستكون ممتنة للحـصول علـى معلومـات           - ٢٩
عــن عمــل التحــالف الــوطين ملكافحــة االجتــار باألشــخاص،       

ــصفة خاصــة، اســتراتيجيته للكــشف عــن     حــاالت االجتــار  وب

واملطلــب املتمثــل يف أنــه  . وإنقــاذ الــضحايا وحماكمــة مرتكبيــه 
ينبغي للـضحايا تقـدمي شـكوى قبـل بـدء احملاكمـة اجلنائيـة هـو                 
ــؤدي ســوى إىل      ــن ي ــة، ول خطــأ خطــري يف اإلجــراءات اجلنائي

 .مساعدة مرتكيب اجلرمية على اهلروب من العدالة

ة عـــن طلبـــت معلومـــات مـــستكمل: الـــسيدة مـــايولو - ٣٠
تطبيــــق القــــانون اجلنــــائي يف حــــاالت االجتــــار باألشــــخاص  
ألغـراض البغـاء، وبـصفة خاصــة يف احلـاالت الـيت يكـون فيهــا       

وأعربـت أيـضا عـن رغبتـها يف         . مرتكب اجلرمية زوج الضحية   
احلصول علـى بيانـات عـن هجـرة النـساء الـاليت يكـن ضـحايا             

ملعاجلــة للــسياحة اجلنــسية، ومــا هــي التــدابري الــيت يــتم اختاذهــا  
 .تلك املشكلة

 انيكــاراغو قالــت إن  ): نيكــاراغوا (الــسيدة أغــريي  - ٣١
البلـــــــدان األمريكيــة ملنـــع   قــدمت تقريــرا عـــن تنفيــذ اتفاقيــة    

ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه واستئــصاله خــالل الفتــرة        العنــف
 إىل آلية املتابعة اخلاصـة باتفاقيـة بيلـيم دوبـارا            ٢٠٠٥-٢٠٠٠

وقـد ُسـن تـشريع      . بلـدان األمريكيـة للمـرأة     اليت أنشأهتا جلنـة ال    
وتــساعد  . للتوســع يف تعزيــز احلمايــة الــيت يكفلــها الدســتور     

ــة ملتابعــة ضــحايا     احلركــة النــسائية يف أحنــاء البلــد يف تــوفري آلي
ــساء    ــه مــن الن ــات من ــة  . العنــف األســري والناجي وتقــوم اللجن

الوطنيــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة بتنــسيق تنفيــذ خطــة العمــل 
الوطنية ملنع العنف األسري واجلنسي اليت جرى حتديثها أخـريا          
للتركيــز علــى العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس بــصفة   

وتقوم اهليئـات   . عامة، والذي يتضمن اآلن مفهوم وأد اإلناث      
 .احلكومية املختلفة بتنسيق عملها يف هذا اخلصوص

اطق وأضافت أن أقسام الشرطة النسائية تعمـل يف املنـ          - ٣٢
ــاليم األخــرى مــع  . احلــضرية بــصورة رئيــسية  وتتعــاون يف األق

الــشبكة النــسائية ملكافحــة العنــف والــشرطة اجملــالس اإلداريــة و
ــة ــرة   ١٦وقــد أنــشئ . الوطني ــسائية خــالل الفت  قــسم شــرطة ن
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املــشمولة بــالتقرير؛ ومت التوســع منذئــذ يف خــدماهتا لتتــيح، يف   
 .ىل النظام الصحيمجلة أمور أخرى، اإلحالة إ

واسترسلت قائلة إنـه مـازال هنـاك الكـثري الـذي يلـزم               - ٣٣
ــه  ــيما يف     عمل ــصاف، ال س ــى اإلن ــساء عل ــة حــصول الن لكفال

 مــسألة ضــرورة أن دوتعــ. املنــاطق الريفيــة والــساحل الكــارييب
ــراءات      ــاء إجـ ــيهن أثنـ ــدين علـ ــاث املعتـ ــضحايا اإلنـ ــه الـ تواجـ

 إحدى القـضايا الـيت      الوساطة أمرا حساسا أيضا، كما تبني يف      
 .هجم فيها مرتكب اجلرمية على الشرطة أثناء الوساطة

وذكرت أن احلكومـة تـدرك ضـرورة حتـسني محـالت             - ٣٤
التوعية، ال سيما فيما يتعلق باالجتار باألفراد، حيث أن معظـم    

وأن التحـــالف الــوطين ضــد االجتـــار   . الــضحايا مــن الفتيــات   
واجملتمــع املــدين، وكــذا بــاألفراد يعمــل يف شــراكة مــع الدولــة  

مــــسامهات تعزيــــز وكــــاالت التعــــاون الدوليــــة، مــــن أجــــل 
 .التحالف

قالـت إن التقريـر     ): انيكـاراغو  (السيدة بـرينيس بينـا     - ٣٥
ــرتني   ــدم، يف الفقــ ــدد   ٢١٤ و ٢١٣يقــ ــول عــ ــات حــ ، بيانــ

وسـتدرج  . الشكاوى الـيت قـدمت يف أقـسام الـشرطة النـسائية           
لى الرغم من أهنـا مل تـدمج     البيانات يف اإلحصاءات املنقحة، ع    

وأشـارت  . بعد يف نظام املؤشرات اليت تركز على نوع اجلـنس       
 تكــن لــديها بيانــات مــصنفة حــسب احلــاالت   إن ملإىل أهنــا و

احلــضرية والريفيــة لكنــها تتوقــع أن يكــون يف مقــدورها تقــدمي 
هذه املعلومات يف موعد الحق ولكنـها تـستطيع أن تفيـد بـأن              

 ألن النظــام احملــّسن مكــن الــسلطات عــدد الــشكاوى يف تزايــد
 .من االحتفاظ بسجل أداء أقسام الشرطة النسائية وأثرها

ــوتيكول  - ٣٦ ــسيدة شـ ــارت : الـ ــرة أشـ ــن ٥٢إىل الفقـ  مـ
التقريــر، وســألت عــن الــسبب يف اعتبــار العنــف ضــد النــساء    

وقالــــت إن . جمــــرد مــــشكلة مــــن مــــشاكل الــــصحة العامــــة 
 ٥١يف الفقـــرتني اإلشـــارات إىل عـــدد مـــن اخلطـــط املختلفـــة  

، يف  ١٤ فقد وردت يف الـرد علـى الـسؤال        . هتا تثري حري  ٧٢ و

ــالنظر يف     ــصلة ب ــردود علــى قائمــة القــضايا واملــسائل ذات ال ال
وترغـب يف معرفـة   . التقارير الدورية، خطة عمل أخـرى أيـضا     

ــه معهــد    لــشؤون املــرأة يف تلــك  انيكــاراغوالــدور الــذي يؤدي
ه لكفالـة التنـسيق الكـايف       اخلطط مجيعا، وما الـذي جيـري عملـ        

 .وجتنب التداخل

وأعربــت عــن رغبتــها يف احلــصول علــى مزيــد مــن        - ٣٧
املعلومــات عــن حمــاور تركيــز العناصــر اخلمــسة ذات األولويــة  

.  وتنفيـذها ١٤ملكافحة االجتار املذكورة يف الرد على الـسؤال       
ــر، ســألت عمــا إذا كانــت   ٤٨ويف إشــارة للفقــرة    مــن التقري

رطة الوطنيـــة قــد أحـــدثن تغـــيريا، ال ســـيما يف  النــساء يف الـــش 
وأضـافت  . التعامل مع حاالت االجتار بالنساء والعنف ضدهن      

أهنا تود معرفة ماهية التدريب الذي تلقته الشرطيات، ومـا إذا           
. كانــت مــسامهتهن تعتــرب إضــافة قيمــة لعمــل قــوة الـــشرطة       

وأعربــت عــن ترحيبــها أيــضا بتحــديث املعلومــات الــواردة يف   
، فيما يتعلق بـضرورة تنقـيح املـادتني         ٧١ إىل   ٦٨ت من   الفقرا
 . من قانون العقوبات٢٠٣  و٢٠٢

ــسة - ٣٨ ــة،   :الرئيــ ــضوة يف اللجنــ ــفها عــ  تكلمــــت بوصــ
فأشارت إىل أن الدولة الطرف أقرت، يف ردهـا علـى الـسؤال             

، بأهنا ليس لديها استراتيجية مقاضـاة فعالـة جلرميـة االجتـار      ١٤
 .الذي جيرى بغية حتسني هذا الوضعوتود معرفة ما . باألفراد

ــريي  - ٣٩ ــسيدة أغـ ــار (الـ ــرض  ): غواانيكـ ــت، يف معـ قالـ
شرحها عن السبب يف اعتبار العنـف ضـد النـساء مـشكلة مـن           
مشاكل الصحة العامة، إن السياسة املتبعة يف هذا الـشأن تـوفر      
تأكيــدات للنــساء بــأن احلكومــة ال تتجاهــل العواقــب الــصحية 

د النـساء هـي مـشكلة مـن مـشاكل           للمشكلة؛ وأن العنـف ضـ     
الصحة العامة اليت تتجاوز النطـاق اخلـاص، وال بـد للدولـة أن              

 .هلا تتصدى

وأردفــــت، فيمــــا يتعلــــق مبــــسألة االجتــــار، قائلــــة إن  - ٤٠
غوا تطبق سياسة ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي التجـاري          انيكار
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 مـن   ٥٣لألطفال وصغار الـسن علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة              
غوا لديها القوانني والربامج اليت تـستهدف       اوأن نيكار . التقرير

التعامل مع املشكلة لكن مازال هناك الكثري الـذي يلـزم القيـام           
وسـوف تـرد اجلهـود الـيت تبـذهلا          . الكامـل ببه لكفالـة تنفيـذها      

 .اإلدارة اجلديدة يف هذا الشأن يف التقرير الدوري املقبل

ــانون العقوبــات    - ٤١ ــة إن ق اجلديــد حيتــوي  وواصــلت قائل
علــى عــدد مــن األحكــام املتعلقــة بــاحلقوق اجلنــسية واإلجنابيــة  

وســيحتوي . غوااالــيت مــا زالــت مثــار جــدل واســع يف نيكــار   
التقرير الدوري السابع معلومات أحدث حـول الوضـع احلـايل          

 .لتعديالت القانون اجلنائي

ــل التحــالف      - ٤٢ ــسق عم ــة تن وأضــافت أن وزارة الداخلي
وقـد مت حتديـد املـسائل الرئيـسية         . ار بـاألفراد  الوطين ضد االجتـ   

 ســيما مــشكلة اهلجــرة الــيت كــثريا  الــيت يلــزم االهتمــام هبــا، ال 
 .تشمل أنشطة االجتار ما

وتناولت مـسألة مـا إذا كـان االغتـصاب داخـل إطـار               - ٤٣
غوا لـشؤون املـرأة   االزواج يعد جرمية، فقالـت إن معهـد نيكـار     

 املــرأة واألطفــال وصــغار واللجنــة الوطنيــة بــشأن العنــف ضــد 
 هــذا املفهــوم واملفــاهيم ذات الــصلة بغيــة     انالــسن يــستعرض 

 .ضمان اختاذ إجراء مناسب

قالت، فيمـا خيـص     ): غواانيكار (السيدة برينيس بينا   - ٤٤
غوا امــسألة التنــسيق، إن اهليئــات الــيت يتحمــل معهــد نيكــار      

يـة  لشؤون املرأة مسؤولية تنسيق عملـها هـي جلنـة املـرأة والتنم            
الريفية، واللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة واألطفـال               

ــاملرأة      ــين ب ــوطين املع ــشاري ال ــس االست ــسن، واجملل . وصــغار ال
تني، يسهم املعهد أيـضا يف إعـداد        يوفيما يتصل باللجنتني األول   

مقترحــات حتظــى بتوافــق اآلراء بــشأن القــضايا الرئيــسية مثــل   
ويتـألف  . لـس االستـشاري   االجتار، تعرض بعـد ذلـك علـى اجمل        

اجمللس من مسؤولني رفيعي املستوى يف مناصب اختـاذ القـرار،         
ولـــذا لديـــه الـــصالحية الختـــاذ قـــرارات بـــشأن املقترحـــات       

ومل يشرع اجمللس يف عمله إال مؤخرا، ويلزمـه       . املعروضة عليه 
 .املزيد من التعزيز

واســـــتطردت قائلـــــة إن جملـــــس األمنـــــاء يف معهـــــد  - ٤٥
ؤون املـرأة سـيقدم، مبجـرد تأسيـسه، توجيهـات           غوا لـش  انيكار

وســيبذل كــل . لكفالــة التنفيــذ الفعــال خلطــط العمــل املختلفــة 
جهد لكفالة التكامل بني اخلطط والـربامج؛ وأن ذلـك يـشكل            

 .حتديا يف ضوء ندرة املوارد املتاحة للمعهد

 ٢٠٣تلـت نـص املـادة    ): غواانيكـار  (السيدة أغـريي   - ٤٦
الــيت تعــرف االجتــار بــاألفراد، وحتــدد  مــن قــانون العقوبــات، و

 .العقوبات املقررة

 ٨ و ٧املادتان 

 أوضــــحت، يف : زيــــرداين-الــــسيدة بيلمينــــهوب  - ٤٧
غوا لـشؤون املـرأة     اإشارة إىل الوصف الـذي ورد ملعهـد نيكـار         

 مـــن التقريـــر، أن املعهـــد لـــيس مـــستقال مبعـــىن ٤٢يف الفقـــرة 
أهنـــا تـــتفهم أن و. الكلمـــة ألنـــه يفتقـــر إىل التمويـــل املناســـب 

غوا مرت حبالة اقتصادية شـديدة العـسر نتيجـة الرتفـاع            انيكار
 .مستوى املديونية

ــق باملــادة     - ٤٨ ــت، فيمــا يتعل ــن االتفاقيــة بــشأن   ٧وقال  م
املــساواة يف احليــاة الــسياسية والعامــة، إن نتــائج االنتخابــات      

وعلــى معهــد . الربملانيــة يف الــسنوات األخــرية ليــست مــشجعة
لــشؤون املــرأة أن يــستخدم نفــوذه بالكامــل لكفالــة غوا انيكــار

صــياغة القــادة لتــشريع يــنص علــى ختــصيص حــصص، وإلغــاء  
الدعم املقدم لألحزاب السياسية الـيت ال تفـي بالنـصاب احملـدد             

ــرأة يف   ــق    يف احلـــصص للمـ ــغلها بطريـ ــتم شـ ــيت يـ املناصـــب الـ
وجيــب علــى املعهــد أن ينقــل للــسلطات رســالة      . االنتخــاب

. أن االتفاقيــة هلــا الغلبــة علــى القــوانني احملليــة واضــحة مفادهــا 
ــرغم مــن أن نيكــار   ــى ال ــة   اوعل ــى االتفاقي ــد صــدقت عل غوا ق

ــال ــية لفـــرض     بـ ــد إرادة سياسـ ــه ال توجـ ــدو أنـ ــات، فيبـ حتفظـ
غوا البلـد الوحيـد     اوليـست نيكـار   . الشروط املبينة يف االتفاقيـة    
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الــذي حتــاول فيــه األحــزاب الــسياسية والقــوى الدينيــة عرقلــة   
وعلــى الــسلطات أن تفهــم أن اللجنــة تطلــب  . رية التقــدممــس

وهلـذه الغايـة، يـتعني      .  يف زمن قياسـي    ٧التنفيذ الكامل للمادة    
 .٤ من املادة ١اعتماد تدابري خاصة مؤقتة مبوجب الفقرة 

أشـارت إىل وجـود قــدر   : الـسيدة أروشـا دومينجيـز    - ٤٩
ــساء      ــة مبــشاركة الن ــاقض بــني اإلحــصاءات املتعلق يف مــن  التن

ــيت      ــر مــن جهــة، وتلــك ال ــشورة يف التقري ــة املن ــات املنتخب اهليئ
فقـد اخنفـض   .  مـن جهـة أخـرى   الربملـاين الـدويل   االحتادنشرها 

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢عــدد النــساء يف الربملــان الــوطين بــني عــامي  
على الرغم من أن احلـزبني الـسياسيني الرئيـسني يطبقـان نظـام              

ــصص ــذا ا  . احلـ ــباب وراء هـ ــرف األسـ ــعوودت أن تعـ . لوضـ
ويتعني إيالء االهتمام أيضا ملسألة عـدد النـساء اللـوايت يـشغلن             
مناصب حكومية بالتعيني، ليس يف اإلدارة املركزيـة فحـسب،          

 .بل أيضا يف أجهزة احلكم يف املقاطعات والبلديات

وأضافت أنه ال تتوفر بيانـات حـول األقليـات العرقيـة             - ٥٠
ينبغـي أيـضا دجمهـا    يف هيئات صنع القرار؛ وأن هذه التفاصـيل        

ــه مــستوى    . يف نظــام املؤشــرات  ــع في ــد يرتف ومــن املهــم يف بل
ــتبعاد      ــصاءات اسـ ــي اإلحـ ــة أال ختفـ ــة كفالـ ــراق املختلطـ األعـ

 .األقليات

ــن    - ٥١ ــات عـ ــها يف احلـــصول علـــى معلومـ وأبـــدت رغبتـ
وقــــد اطلعــــت علــــى . مــــشاركة املــــرأة يف النقابــــات املهنيــــة

ــشرهتا حركــة احتــاد النقابــات ا   ــة مفادهــا أن  معلومــات ن لدولي
املــرأة النيكاراغويــة تواجــه بعــض الــصعوبات يف هــذا الــشأن،   

 تــصنيع ألغــراض التــصديرق المنــاطســيما الــاليت تعملــن يف  ال
 .وصناعات النسيج

ــد شــيلتون  - ٥٢ ــسيدة جومي ــشأن  :ال  طلبــت معلومــات ب
التدابري املباشرة اليت تتخذها احلكومة لكفالـة مـشاركة النـساء           

 هــي إذ أن التــدابري الــواردة يف التقريــر. دويلعلــى املــستوى الــ
وعلى الرغم مـن أن  .  غري مباشرة وليست تدابري مباشرة   تدابري

يتــضمن  ال الدبلوماســي الــسلكالقــانون األساســي للعمــل يف 
جيابيـة كيفيـة   إ يـبني بـصورة   فلـم ضـد املـرأة،   حكما حمددا مييـز     

املـستوى   اختيـار النـساء للخدمـة علـى          اليت تكفل اختاذ التدابري   
 .الدويل

ــشأن      - ٥٣ ــات ب ــى معلوم ــها يف احلــصول عل ــدت رغبت وأب
عدد الوظائف الدولية املتاحة حاليا، وعـدد املتـاح منـها بوجـه             

وتــود معرفــة . وا، وأيــضا نــوع الوظـائف املتاحــة اغعـام لنيكــار 
عدد الوظائف الدولية املخصصة للنساء، وأيها تشغلها النـساء         

 مــن التقريــر  ٩٠ يف الفقــرة إذ أن الوظــائف املدرجــة . حاليــا
ــصورة أكــرب       ــا ب ــسائية؛ ويهمه ــة ن ــات دولي ــا هبيئ ــق مجيعه تتعل

 . الوظائف اليت ال تتعلق هبيئات نسائية

معلومـات عـن   عربت عن رغبتها يف احلـصول علـى    وأ - ٥٤
ــيت       ــرة ال ــذ الفت ــة من ــساء يف الوظــائف الدولي ــات الن عــدد تعيين

تـأثر باالعتبـارات     ت فهذه التعيينـات ال   . لتقرير السادس يغطيها ا 
ات  نتيجـة االنتخابـات؛ بـل إهنـا تتعلـق بقـرار            نفسها اليت حتـدد   

 ألنــه مــشكلةالتمويــل لــيس و. شخــصية داخــل اإلدارة املعنيــة 
وا أن تـشغل عـددا معينـا مـن الوظـائف            اغنيكـار طاملا إنه حيـق ل    

 . فسوف ُتشغل هذه الوظائف،الدولية

فقالـت  ،   بوصـفها عـضوة يف اللجنـة       حتدثت: الرئيسة - ٥٥
 عديدة تنفـذ  اوأن هناك بلدان  .  يف خماوفهن  زميالهتاإهنا تشارك   

حاليا تدابري خاصة تطالـب األحـزاب بترشـيح النـساء، وميكـن          
وعلـى الـرغم مـن      . جيابيـة هلـذه القـوانني     اإلبالفعل رؤية النتائج    

املــضي قــدما يف هــذه  حيجمــن عــن معرفتــها أن بعــض النــساء  
رن إال لكــوهنن نــساء، ولــيس التــدابري لــشعورهن أهنــن لــن خيتــ 

ــود اإلشــارة إىل وجــود عــدد مــن الرجــال غــري    .لكفــاءهتن  وت
ــسياسة   ــشتغلون بال ــاء ي ــساء يف  . األكف ــشجع الن  نيكــاراغواوت

 . من االتفاقية٤على ممارسة الضغوط من أجل تنفيذ املادة 

وشــددت علــى احلاجــة إىل إحــصاءات بــشأن وجــود    - ٥٦
. املـستويات الوطنيـة والدوليـة     علـى    اهليئـات املنتخبـة   يف  النساء  
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والحظــت مــع االرتيــاح أن البلــديات ســيكون لــديها منــصب  
ــاب   ــشغل باالنتخـ ــد يـ ــتصواحـ ــساواة ب خيـ ــضايا املـ ــود . قـ وتـ

ــى  ــالع علـ ــسلك    االطـ ــرأة يف الـ ــل املـ ــشأن متثيـ ــصاءات بـ  إحـ
 .الدبلوماسي

ــسيدة أغـــ   - ٥٧ ــاراغوا (رييالـ ــدها  :)نيكـ ــأن وفـ  ردت بـ
ــن     ــات م ــى معلوم ــيحاول احلــصول عل ــة  س ــب احلكومي  املكات

املختلفة ووزارة الشؤون اخلارجية بشأن التعيينـات يف الـسلك          
وليــست هنــاك حاليــا آليــات حمــددة معمــول هبــا . الدبلوماســي

وقالـت فيمـا يتعلـق      . لكفالة تعيني النـساء يف املناصـب الدوليـة        
تعـيني   شـهد    ٢٠٠٥ صنع القـرار إن عـام        مناصببتعيينهن يف   

رة اويف وز . فرنـسا وو والـسلفادور     يف بـري   نيكـاراغوا سفريات ل 
 يف رجيــــة، عملــــت املــــرأة مــــديرة للقنــــصلياتالــــشؤون اخلا

ا، ومــديرة أيـــضا لثمـــاين إدارات  بـــواألمريكيــتني وآســـيا وأور 
 حــسب نــوع  مــصنفة تتــوفر بيانــات   وال.مكاتــب معينــة  أو

اجلنس للفترة املشمولة بالتقرير؛ غري أن الوحدة املـسؤولة عـن            
الدولية وضعت آليات لـضمان وجـود املـرأة        متابعة االلتزامات   
 .على الصعيد الدويل

 أن احلـزبني    ،ة الوطنيـ  الـساحة وذكرت، يف إشـارة إىل       - ٥٨
اندينـــستية لتحريـــر الـــوطين الس ا جلبهـــةالـــسياسيني الرئيـــسيني

 ملـشاركة النـساء     حـددا حصـصا   احلزب الليربايل الدسـتوري،     و
واخنفض فعليـا   . ايل يف املائة على التو    ٣٠  يف املائة و   ٤٠بنسبة  

شغلن منــصب باالنتخــاب يف الــسنوات يــعــدد النــساء اللــوايت 
 علــى الــصعيد األخــرية، لــيس فقــط علــى الــصعيد الــوطين بــل  

ــي ــضااحمللـ ــى    .  أيـ ــساء علـ ــشجيع النـ ــد لتـ ــام باملزيـ ــزم القيـ ويلـ
املشاركة يف احلياة العامة، ولتمكينهن وجعلهن يـدركن مـدى          

 . العامةأمهية مشاركتهن يف صياغة السياسات

 لشؤون املرأة يعمـل     نيكاراغوامعهد  ومضت قائلة إن     - ٥٩
ــشجيعها     ــسائية، وت ــادات الن ــتمكني القي ــرامج ل علــى صــياغة ب

صص اإلدارة وختـــ. علـــى املـــشاركة بنـــشاط يف احليـــاة العامـــة

ــسبة   ــدة نــ ــة٥٠اجلديــ ــة يف    يف املائــ ــب التنفيذيــ ــن املناصــ  مــ
 تعيينـهن عـادة     املؤسسات احلكومية للنساء؛ غري أن النساء يتم      

ــسهلة”يف املؤســسات  ــن    “ال ــدال م ــاعي ب ــاع االجتم  يف القط
 .“الصعبة”املؤسسات يف القطاعات املالية واالقتصادية 

ــى ســؤال   - ٦٠ ــات  عــن عــضوية وردت عل ــرأة يف النقاب  امل
املهنية بقوهلـا إهنـا ليـست لـديها معلومـات بـشأن هـذه املـسألة                 

ــا يف التقر    ــها يف توفره ــن ثقت ــت ع ــها أعرب ــايل لكن ــر الت وأن . ي
 تعمـل   “ماريا إلينا كوادرا  ”هناك منظمة نسائية تدعى حركة      

، تـصنيع ألغـراض التـصدير     ق ال مناطعن قرب مع العامالت يف      
وتعــزز توعيتــهن حبقــوقهن، وتــدعم الــسياسات الــيت تكفــل       

ــن   ــة هل ــة العادل ــاولوســوف . املعامل ــذه  تتن ــدة ه  اإلدارة اجلدي
 .القضايا

 نوهـــت إىل أن :)نيكـــاراغوا( الـــسيدة بـــرينيس بينـــا - ٦١
وفــــدها يــــشارك اللجنــــة يف قلقهــــا جتــــاه احلاجــــة إىل تــــوفر  

قالــت إن الــسلطات املعنيــة ســتعمل علــى و ،إحـصاءات أفــضل 
إعداد بيانات بشأن مشاركة النساء ليس على الصعيد الـوطين          

 لـشؤون املـرأة     نيكاراغواوينفذ معهد   . فحسب بل احمللي أيضا   
ملــدين بــرامج تــستهدف تــشجيع وعــدد مــن منظمــات اجملتمــع ا

القيادات النسائية على املـشاركة بـصورة أكـرب يف االنتخابـات            
غري أن النساء كثريا ما يرفضن الترشيح عنـدما تطـرح           . البلدية

أمســــاؤهن كمرشــــحات حبجــــة عــــدم اســــتعدادهن ملواجهــــة 
وال ريــب يف أمهيــة . والبــد مــن تغــيري هــذه املواقــف. التحــدي

 النــساء تثقيــفروري أيــضا ، لكــن مــن الــض  احلــصصنظــام 
ومتكينــهن كــي يــستطعن التغلــب علــى خمــاوفهن وتــرددهن يف  

 .القيام بدور أكثر نشاطا يف احلياة العامة

 .توجيه أسئلة للمتابعة دعت األعضاء إىل :الرئيسة - ٦٢

 قالت إهنـا تـدرك أن       :زيرداين - السيدة بيلمينهوب  - ٦٣
 نتيجة خلـشيتهن    النساء كثريا ما يترددن يف خوض االنتخابات      

ويقـع عـبء إعـدادهن علـى عـاتق          . أو شعورهن بعدم تأهبهن   
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ــدابري احلــصصوتفــسح .  لــشؤون املــرأةنيكــاراغوامعهــد   والت
 وإعــدادهن يلــزم تثقــيفهنلنــساء، لكــن ل فرصــا أكثــراألخــرى 

ويف تقـــديرها أن ثالثـــة أربـــاع  . لتـــويل املناصـــب باالنتخـــاب 
 كانوا علـى    باتالرجال الذين رشحوا أنفسهم خلوض االنتخا     

ــأه األرجـــح ــل تـ ــتمالت ي أقـ ــحات احملـ ــن املرشـ وحثـــت . ال مـ
احلكومــــة علــــى طلــــب املــــساعدة مــــن اخلــــرباء واملنظمــــات 

ــساعد  املتخصــصة  ــيت ميكــن أن ت ــدريب   ال ــرامج لت  يف وضــع ب
ــادة  ــى القي ــساء عل ــع الرجــال    . الن ــام هبــذا العمــل م ــزم القي ويل

 .والنساء على حد السواء

الــت، يف إشــارة إىل الفقــرة  ق:الــسيدة ســيمونوفيتش - ٦٤
على الـرغم مـن أن اإلحـصاءات تـبني أن          إنه    من التقرير  ٢١٤
لـيس  ف يف املائة من حاالت الضرب تقـع داخـل املـرتل،           ٤٠,٤

.  مـن النـساء    األسـري من الواضح ما هي نسبة ضحايا العنـف         
ويلـزم تــوفر بيانـات إحــصائية موثوقـة لوضــع مؤشـرات بــشأن     

. ينــها وبــني أعمــال عنــف بعينــهاالعنــف ضــد املــرأة، والــربط ب
قد مجعت بيانات حول عدد النـساء       كانت  وتود معرفة ما إذا     

 األســريالــاليت يقــتلن كــل عــام فيمــا يتــصل بأشــكال العنــف  
 .املختلفة، وما إذا كانت قد وضعت مؤشرات يف هذا االجتاه

 قالـــــت إن :)نيكـــــاراغوا (الـــــسيدة بـــــرينيس بينـــــا - ٦٥
يت قـتلن قـد مت احلـصول عليهـا مـن       املعلومات بشأن النساء الال   

البيانـات باإلحالـة إىل     مل يـتم مراجعـة      سجالت الشرطة، لكن    
ــريحـــاالت العنـــف  والزالـــت ســـجالت الـــشرطة يف  . األسـ

ــتم    التحــسنيحاجــة إىل  ــدما ي ــضيع عن ــدة ت  ألن تفاصــيل عدي
ــة علــى املــستوى      ــشرطة احمللي ــسام ال ــد املعلومــات مــن أق توحي

. لـــى الـــسجالت الـــصحيةويـــصدق األمـــر ذاتـــه ع. املركـــزي
ــسيدة بيلمينــ    ــى   - هوبوأعربــت عــن شــكرها لل ــرداين عل زي

ويـتعني أن يعكـس التقريـر    . تم دراسـتها بتـأن  توصياهتا اليت سـت   
 .الدوري التايل اإلجراء املتخذ جتاه القضايا اليت أثارهتا

 

 ١٤  و١٠ تاناملاد

 قالت إن املعلومات املتاحـة يف       :السيدة زو زياوكياو   - ٦٦
ر جتعــل مــن الــصعوبة مبكــان تقيــيم التقــدم الــذي حتــرزه  التقريــ

وأعربــت عــن أملــها يف أن .  والنــساء يف جمــال التعلــيمالفتيــات
يوفر التقرير التـايل بيانـات متكـن مـن اسـتخالص نتـائج بـشأن                

 البيانات حسب املنـاطق     جيري تصنيف وتود أن   . مسائل معينة 
ــضرية ــة واحلــ ــادت. الريفيــ ــة  وأشــ ــة التعليميــ ــةالوط باخلطــ  نيــ

ــرة  ) ٢٠١٥-٢٠٠١( ــواردة يف الفق ــر لكــن   ٩٧ال ــن التقري  م
وتود معرفة عدد النساء اللـوايت متكـن        . األمر املهم هو تنفيذها   

ويهمهـا مسـاع    .  نتيجة للخطة  ٢٠٠١من حمو أميتهن منذ عام      
ما تفعلـه احلكومـة لتـصحيح الوضـع بـشأن اخنفـاض معـدالت               

ضا معرفـة   كمـا تـود أيـ     . التسجيل واستكمال التعليم األساسي   
 يف التعلـيم اجملـاين      الفتيات والصبية التدابري املتخذة لضمان حق     

وهــل هنــاك جــدول زمــين مرحلــي     . حــىت الــصف الــسادس  
حلصول علـى معلومـات     ا أيضا   وترجولتحقيق هذه األهداف؟    

عن اخلطط احلكومية بشأن بـرامج التثقيـف اجلنـسي والـصحة            
 .العقلية والتربية البدنية يف املدارس

 .٠٠/١٣ اجللسة الساعةرفعت  

 


