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يمونوفيتش، تولــــت الرئاســــة شــــيف غيــــاب الــــسيدة  
 .السيدة غاسبارد نائبة الرئيسة

 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

تضى املادة   املقدمة من الدول األطراف مبق     التقاريرالنظر يف   
 )تابع( من االتفاقية ١٨

ــاراغوا     ــسادس لنيكـــــ ــدوري الـــــ ــر الـــــ ــابع(التقريـــــ  )تـــــ
)CEDAW/C/NIC/6 ؛CEDAW/C/NIC/Q/6و Add.1( 

بــدعوة مــن الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد نيكــاراغوا        - ١
 . إىل مائدة اللجنةأماكنهم

 )تابع (١٤ إىل ١٠املواد من 

ة الـسوء   قالت إن ظـروف العمـل البالغـ       : السيدة باتن  - ٢
ــاطق       ــصدير ويف من ــادة الت ــن أجــل إع ــز م يف شــركات التجهي

وذكـرت أهنـا    . التجارة احلرة مسألة تبعث على القلـق الـشديد        
للتــصدي هلــذه الالزمــة أنــه ال تتــوافر اإلرادة الــسياسية بتــشعر 
وأضـافت أن القـانون الـوزاري وقـانون املنـاطق احلـرة             . املسألة

 فيمـا يبـدو أي      حيققـا رف مل   املشار إليهما يف أجوبة الدولة الط     
وقالـت إنـه يهمهـا أن       . شيء بالنـسبة لتحـسني هـذه الظـروف        

تعرف مـا تقـوم بـه وزارة العمـل لـضمان تنفيـذ قـوانني العمـل              
ن واألجانــب يواصــلون   والــيت مــازال أصــحاب العمــل احملليــ    

وذكرت أنه يلزم تقدمي معلومات عن أي إجـراءات         . انتهاكها
 التفتيش اليت تتم على الـشركات    جيري اختاذها نتيجة لعمليات   

 أقيمـت دعـاوى      قـد  يف منطقة التجارة احلـرة وعمـا إذا كانـت         
وتـساءلت عمـا    . القـانون خيـالفون   على أصحاب العمل الـذين      

. سـيتم جتديـدها   إذا كانت العقوبات الواردة يف قـانون العمـل          
إذا كانت املـرأة علـى وعـي      تعرف ما   وقالت إهنا تود أيضا أن      

ــديها    بقــوانني العمــل  ــا إذا كانــت ل ــاطق احلــرة وم ــانون املن  وق
الفــرص الكافيــة للجــوء إىل احملــاكم واحلــصول علــى املــساعدة  

 .القانونية

ــة      - ٣ ــة للعمالـ ــد احلكومـ ــب بتحديـ ــا ترحـ ــرت أهنـ وذكـ
 ولكنها أبدت رغبتها يف معرفـة مـا إذا       ،باعتبارها حتديا رئيسيا  

ملاليــة كانـت وزارة العمـل ســيتم تزويـدها بالقــدرات التقنيـة وا    
الالزمة للنهوض بواليتها وتنفيذ قانون العمل، ومـا إذا كانـت        
احلكومة تقوم بأي شيء لتيسري انتقال املـرأة مـن القطـاع غـري              

وأشـارت علـى وجـه اخلـصوص إىل         . املنظم إىل القطاع املنظم   
ــة      ــاطق الريفي ــاليت يعــشن يف املن ــساء ال ــدريب ومــساعدة الن الت

 .واملناطق النائية

 أخريا، عما إذا كان قانون العمـل يتـضمن          وتساءلت، - ٤
مــا إذا كــان قــد مت  ع و،أيــة نــصوص بــشأن التحــرش اجلنــسي  

 وعـن النتيجـة بالنـسبة ملـا مت اإلبـالغ            ،اإلبالغ عن أية حـاالت    
 .عنه منها

ــاريس دا ســيلفا  - ٥ ــسيدة تاف تكلمــت عــن ظــروف  : ال
أشـارت  فالعمل يف شركات التجهيز من أجل إعـادة التـصدير           

 بـــني املعلومـــات املقدمــة مـــن الدولـــة الطـــرف  الفاالخــت إىل 
ــرى   وامل ــصادر أخـ ــن مـ ــا مـ ــصول عليهـ ــيت مت احلـ ــات الـ . علومـ

وأشارت، على وجه اخلصوص، إىل جلنة تقـصي احلقـائق الـيت            
ــاراغوا       ــسان ومركــز نيك ــوق اإلن ــدويل حلق ــاد ال شــكلها االحت
حلقــــوق اإلنــــسان والــــيت اكتــــشفت أن العــــامالت يف هــــذه  

ت طويلــة جــدا ويف ظــروف ترتفــع  الــشركات يعملــن لــساعا 
 ،فيها درجـات احلـرارة ومـستويات الـضوضاء ارتفاعـا شـديدا            

 وترتفــع فيهــا مــستويات اإلرهــاق ،قيــةاوتنعــدم فيهــا املــواد الو
وأضافت أهنا تـود أن تعـرف       .  وتنخفض فيها األجور   ،النفسي

ــصدي هلــذه       ــة للت ــه احلكوم ــا تقــوم ب ســبب هــذا التفــاوت وم
 .املسألة

وضــع عــامالت املنــازل غــري واضــح مــن وذكــرت أن  - ٦
الــذي يــذكر أن أحكــام قــانون  ) CEDAW/C/NIC/6(التقريــر 

العمل املتعلقة بظروف العمل اخلاصة تـشمل اخلـدمات املرتليـة           
ويذكر يف نفس الوقت أن املشتغالت باخلدمـة        ) ١٠٩الفقرة  (
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املرتلية يعملن يف ظروف صعبة وخيضعن ألحكام قانونية جتعل         
ــا التمييــز ضــدهن ــة ). ١٢٣الفقــرة ( قانوني وأضــافت أن اللجن

) CEDAW/C/NIC/Q/6(طلبـــت يف قائمـــة القـــضايا واألســـئلة 
ــامالت وأن جــواب      ــصلة عــن وضــع هــؤالء الع معلومــات مف
الدولة الطرف أنه ال تتوافر معلومات عن وضـعهن يعتـرب أمـرا             

وذكرت أن أيـة معلومـات إضـافية سـتكون حمـل تقـدير              . حميِّرا
 .من اللجنة

ــسيدة أروكــا دومنغــويز  - ٧ ــأن مــستويات  : ال ســلمت ب
حيدان مـن  هبا الفقر يف نيكاراغوا وضخامة عدد سكان الريف      

قدوة احلكومـة علـى تـوفري خـدمات الرعايـة الـصحية الـشاملة               
على أهنا ذكرت أن احلكومة ملتزمة قانونا بتوفري هـذه      . للمرأة

 قالـت و. اخلدمات وخاصة يف جمـال أمـراض ووفيـات األمومـة          
ــذا      إ ــات يف ه ــة معلوم ــة أي ــر أو يف األجوب ــرد يف التقري ــه مل ت ن

وأضافت أنه يهمها، على وجه اخلصوص، أن تعـرف         . الصدد
األسباب الرئيسية للوفيات بني نساء املدن ونـساء الريـف ومـا            

 .إذا كانت قد ُوضعت أية برامج لعالج هذه املشكلة

ــاحي     - ٨ وقالــت إن رئيــسة الوفــد قــدمت يف بياهنــا االفتت
ــصحة       ــسية وال ــصحة اجلن ــصلة بال ــسائل املت إحــصاءات عــن امل

ــة ــر    ذكــرتو. اإلجنابي ــة أم ــات األموم ــدل وفي  أن اخنفــاض مع
يلقــى الترحيــب ولكنــه ال يبعــث علــى االطمئنــان الــشديد ألن 

وأضـافت  . معدل املواليد أخذ أيضا ينخفض اخنفاضـا واضـحا        
ة الطــرف علــى محايــة احلــق يف احليــاة اجلنــسية  لــأن قــدرة الدو

لظروف السلبية السائدة يف البلد وخاصة بنقص مرافـق         باتتأثر  
 الرعايــة الــصحية ومبــستويات الفقــر واألميــة والنــشاط اجلنــسي

وذكـرت أنـه يقلقهـا      . والزواج املبكر يف املناطق الريفيـة     املبكر  
أيضا عدم وجـود إحـصاءات ُيطمـأن إليهـا عـن عـدد حـاالت                

وأضـافت  . اإلجهاض وخاصة حاالت اإلجهاض غري القـانوين      
ــذكر  ــر يـ ــرة (أن التقريـ ــا لبيانـــات وزارة  ) ١٥٠الفقـ ــه وفقـ أنـ
 بلـغ الـرقم الـسنوي الرمسـي حلـاالت           ٢٠٠٢الصحة عـن سـنة      

جهـاض بلـغ    اإلعن  نامجة  ت  دخول املستشفيات بسبب تعقيدا   

 أهنــا أضــافت أن الــوزارة نفــسها تعتــرف علــى.  حالــة٦ ٦٩٤
رقم االت اإلجهـــاض أقـــل مـــن الـــحلـــبـــأن الـــرقم املبلـــغ عنـــه 

وأضافت أنه وفقا لبيانات أخرى غري رمسية فإن حنـو          . احلقيقي
 يف املائة مـن وفيـات األمومـة كـان سـببها اإلجهـاض غـري                 ١٦

ــأمون  ــه  . القـــانوين وغـــري املـ ــرار الـــذي اختذتـ وذكـــرت أن القـ
ــا   ــاراغوا مؤقت ــر نيك ــا     حبظ ــا فيه ــاض، مب ــع حــاالت اإلجه مجي

ع يف ضـوء    اإلجهاض ألسباب عالجيـة، يعتـرب قـرارا غـري متوقـ           
وذكرت أن اللجنة يهمها أن تعرف سبب اختـاذ         . هذه اخللفية 

ــا إذا كانـــت قـــد تـــشاورات مـــع    احلكومـــة هلـــذا القـــرار، ومـ
املنظمات العاملـة يف جمـال الـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة              
للمرأة قبل اختاذ القرار، وعن الكيفية الـيت تعتـزم هبـا التـصرف              

مـــل، وكيـــف تـــرى احلاحيـــاة يف حالـــة وجـــود خطـــر يهـــدد 
ــة يف ضـــوء العـــدد املرتفـــع    ــة الوضـــع اجلديـــد وخاصـ احلكومـ

 ومـا إذا كانـت      ،حلاالت اإلجهاض غري القانوين وغري املـأمون      
احلكومــة ختطــط الختــاذ أيــة إجــراءات حمــددة لــضمان الــصحة  

تنظــيم األســرة  اجلنــسية املــسؤولة وانتفــاع اجلميــع خبــدمات     
  كمــا تــستطيع املــرأةبالنــسبة للمــرأة الفقــرية الــيت ال تــستطيع، 

 وأخـريا مـا   ،السفر إىل بلد آخر إلجراء عملية اإلجهاض  الغنية  
ــراهقني     ــرامج للتثقيـــف اجلنـــسي للمـ ــة بـ ــاك أيـ إذا كانـــت هنـ

 .واملراهقات

أجابــت علــى  ): نيكــاراغوا (الــسيدة بــرينيس بينيــا   - ٩
الــسؤوال الــذي أثــري يف اجللــسة الــصباحية فقالــت إن نــسبة       

تابة لدى النساء قد ارتفعـت خـالل الفتـرة          اإلملام بالقراءة والك  
اليت يتناوهلا التقرير وأن ذلك يعود جزئيا إىل برنامج حمـو أميـة             

وأعلنت عـن   . ٢٠٠٦ يف عام    احملليونالكبار الذي بدأه العمد     
أسفها ألن الوفد ال يستطيع أن يقدم بيانات حمددة عـن نتـائج             

 .الربنامج الذي ليس سوى خطوة أوىل

ــتحقني    وفيمــا يت - ١٠ ــات غــري املل ــصبية والفتي ــق بعــدد ال عل
أهنـــت مـــا يعـــرف بنظـــام اجلديـــدة مبـــدارس قالـــت إن اإلدارة 

اســتقالل املــدارس وهــو النظــام الــذي اســتطاعت فيــه مــدارس  
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ــة  ــن أن     حتــصيل معين ــرغم م ــى ال ــا عل ــصروفات دراســية دني م
وأضـافت أن   . التعليم يعترب مـن الناحيـة الرمسيـة جمانيـا يف البلـد            

 أخــرى متنــع األطفــال مــن االلتحــاق باملــدارس وإن مثــة عوامــل
 .كان ذلك مل يعد واحدا منها

ــريي  - ١١ ــسيدة أغـ ــاراغوا (الـ ــتور  ): نيكـ قالـــت إن الدسـ
ــع مــواطين    يعتــرف  ــة جلمي حبــق العمــل وباملــسؤولية االجتماعي

). ١٠٦انظر التقريـر، الفقـرة    (نيكاراغوا من الذكور واإلناث     
يف قـانون العمـل أن للنـساء    وأضافت أن من املبادئ األساسـية     

وللرجال حقوقا متساوية يف احلصول على العمـل ويف املعاملـة           
). ١٠٧التقريــر، الفقــرة (علــى قــدم املــساواة يف مكــان العمــل 

مــن قــانون العمــل حتظــر، يف الوقــت  ١٤٤املــادة وأضــافت أن 
نفسه، على أصحاب العمل فصل املـرأة الـيت تـصبح حـامال أو         

ما قبل الوضـع أو إجـازة مـا بعـد الوضـع             اليت تكون يف إجازة     
وأضافت أن الدستور وقـانون العمـل       ). ١٠٨التقرير، الفقرة   (

يقرران أن مبـدأ حـق العمـل حـق غـري قابـل للتـصرف بالنـسبة                  
 .جلميع البشر

أن تـوفري   ) ١١٦يف الفقـرة    (وذكرت أن التقريـر أفـاد        - ١٢
فرص العمل يف ظل ترتيب املناطق احلرة قـد خفـف مـن حـدة               

ــه األزمــات االقتــصادية   ا ــة الــذي أدت إلي ــسبة البطال . رتفــاع ن
 ٣ ٠٠٠وأضافت أن عدد العاملني يف هذه املناطق ارتفـع مـن            

 شـــــخص يف عـــــام ١٦ ٠٠٠ إىل ١٩٩١شـــــخص يف عـــــام 
ــن     . ١٩٩٩ ــاملني يف هــذه املهــن هــن م وقالــت إن معظــم الع

النــساء وإنــه ال يتــوافر هلــن إال القليــل مــن احلمايــة كمــا أن        
 .مل طويلة واألجور منخفضةساعات الع

إىل أن  ) ١٣٢الفقـرة   (وذكرت أن التقرير يشري أيضا       - ١٣
ــا    ــا ومؤســـسيا خاصـ ــارا قانونيـ ــة احلكومـــة وضـــعت إطـ إلقامـ

 صـناعة التجهيـز مـن أجـل إعـادة التـصدير الـيت تتمتـع                 وتطوير
القـوانني  أحـد   وأضـافت أن    . مبعاملة خاصة بالنـسبة للـضرائب     

 تـه قـانون االسـتثمار األجـنيب والئح      هـو   اليت تقرر هذه املعاملة     

وأضــافت أن العمــال يف ). ١٩٩٢ لــسنة ١٢٧القــانون رقــم (
الـــشركات الـــيت تقـــوم بـــالتجهيز مـــن أجـــل إعـــادة التـــصدير  
حيـــصلون علـــى أجـــور تعـــادل األجـــر الـــشهري األدىن وهـــو   

ــ١ ١٢٨,٥٧ ــوم  ة كوردوب ــل مــن دوالر واحــد يف الي .  أي أق
ليـة تـشري إىل أن املـرأة        وأضافت أن بيانات منظمـة العمـل الدو       

العـاملني يف   مـن عـدد      يف املائـة     ٩٠ يف املائـة و    ٧٥متثل ما بـني     
 .ذلك القطاع

وقالت إن وزارة العمـل، باعتبارهـا الـوزارة املـسؤولة            - ١٤
عــن االلتــزام باألحكــام ذات الــصلة مــن الدســتور ومــن قــانون 
العمل قد اختذت تدابري لرصد ما إذا كانت شركات التجهيـز           

 ضـربت و. جل إعادة التصدير حتترم حقوق العـامالت هبـا   من أ 
لكنـها   و ،مثال فقالت إنه يوجد نظام للتفتيش يف املناطق احلـرة         

. أضـــافت أن ذلـــك وحـــده ال يكفـــي لرصـــد تنفيـــذ القـــانون 
ماريـــــا إلينـــــا كـــــوادرا للعـــــامالت  ”وذكـــــرت أن حركـــــة 

 تقوم برصد احلالة عن كثب وتعمل علـى زيـادة           “واملتعطالت
 .الت حبقوقهنوعي العام

 يعتـــرف بعـــامالت املنـــازل  قـــانون العمـــلوقالــت إن  - ١٥
وذكـرت أنـه مل تكـن       . كقطاع رئيسي من قطاعات االقتـصاد     

هناك وقت إعـداد التقريـر بيانـات متاحـة عـن عـدد العـامالت                
 أن الدولة الطرف اقتـصرت  توأضاف. يف قطاع اخلدمة املرتلية  

املرتليـة الـوارد يف     الت باخلدمـة    غذا على تقـدمي تعريـف املـشت       هل
). ١٢٣انظــر التقريــر، الفقــرة ( مــن قــانون العمــل ١٤٥املــادة 

ــر،      ــذ إعــداد التقري علــى أهنــا أضــافت أن احلكومــة قامــت، من
باختـــاذ تـــدابري لـــضمان اســـتفادة املـــشتغالت باخلدمـــة املرتليـــة 

وقالــت إنــه نتيجــة لــذلك بلــغ عــدد      . بالــضمان االجتمــاعي 
 امــرأة يف ٣ ٠٠٠مــاعي املــسجالت يف نظــام الــضمان االجت  

 .٢٠٠٦هناية عام 

قالــت إن مــا مت ): نيكــاراغوا (الــسيدة بــرينيس بينيــا - ١٦
مؤخرا من جترمي اإلجهـاض العالجـي مـازال حمـل جـدل كـبري               
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وذكــرت أنــه مل تكــن هنــاك مــشاورات معلنــة   . يف نيكــاراغوا
كما أن اجلمعية الوطنيـة صـوتت علـى هـذا املوضـوع بطريقـة               

ضافت أن مجاعـات نـسائية كـثرية احتجـت           أ اأهنعلى  . سريعة
 .ته يف دستورياحاليا طعنمثة على هذا القرار وأن 

وفيمــا يتعلــق مبــسألة وفيــات األمومــة قالــت إن أغلبيــة  - ١٧
. نتيجـــة لتعقيـــدات مـــا بعـــد الوضـــع كانـــت حـــاالت الوفـــاة 

وأضافت أن املرأة الريفية على وجه اخلصوص معرضة للخطـر          
وقالـت إن مـن     . ات عن العيادات الطبيـة    ألهنا تفتقر إىل املعلوم   
 . املأمون هو عامل آخرغريالواضح أن اإلجهاد 

ــدي شــيلتون  - ١٨ ــسيدة غومي ــادة  : ال  ١٣أشــارت إىل امل
ــة معلومــات إضــافية عــن      ــة لتلقــي أي فقالــت إهنــا ســتكون ممتن
الظروف العامة وعن اإلطار التنظيمـي احلـايل للتمويـل الـصغري       

ن اإلحــصاءات تــبني اخنفاضــا وذكــرت أ. والقــروض الــصغرية
يف فرص املرأة يف احلصول على التمويل الـصغري وأعربـت عـن        
رغبتها يف معرفة ما إذا كان معهد املرأة يف نيكـاراغوا قـد قـام               
مؤخرا بأية حمـاوالت لوضـع آليـات خالقـة بالنـسبة لالقتـراض              
أو بتنسيق جهود منظمات اجملتمـع املـدين املختلفـة الـيت حتـاول              

 .ئل للمرأة اليت هي يف حاجة إىل القروضتقدمي بدا

وأثنت على الوفد ملا قدمه مـن إحـصاءات مفـصلة يف             - ١٩
ــها ألن اإلحــصاءات       ــة أمل ــن خيب ــت ع ــها أعرب ــره، ولكن تقري
الواردة يف األجوبة على قائمة األسئلة مل تكن موزعـة حبـسب            

 .اجلنس

ــاتني  - ٢٠ ــسيدة ب ــادة  : ال  وذكــرت أن ١٤أشــارت إىل امل
ة تعزيز النمو االقتـصادي وختفيـف حـدة الفقـر لعـام             استراتيجي
ــن      ٢٠٠٠ ــت ع ــرية وأعرب ــة الفق ــرأة الريفي ــها امل ــستفد من  مل ت

ــة اجلماعـــات الـــيت كانـــت تـــستهدفها هـــذه    رغبتـــها يف معرفـ
وذكرت أهنـا تـود أيـضا أن تعـرف الكيفيـة الـيت             . االستراتيجية

ختطــط هبــا احلكومــة للتــصدي ألشــكال التمييــز املتعــددة الــيت    
اجههــا النــساء الريفيــات ونــساء الــسكان األصــليني والنــساء تو

وأضافت أهنا ستقدر علـى وجـه       . املنحدرات من أصل أفريقي   
اخلصوص أية تفاصيل أخرى عن الربنـامج الـوطين للعـدل بـني             
اجلنسني وعن سياسة تكافؤ الفرص للمرأة الريفية وعـن خطـة           

يــا علــى هنائالعمــل املتــصلة هبــا وعــن املــشروع اجلديــد للقــضاء 
وذكرت، أخريا، أهنا تود احلصول على معلومات عن         . اجلوع

خطط احلكومة إلعادة تشكيل اإلنفاق العام مبـا يعـزز الفـرص            
االقتــصادية للمــرأة الريفيــة ويتــيح املــساواة يف فــرص احلــصول  

 . على املوارد اإلنتاجية

أعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة املقـصود          : السيدة تـان   - ٢١
وتــساءلت أيــضا عــن عــدد    . “عمــل الثالثــي يــوم ال”بعبــارة 

الــسنوات الــيت تقــضيها الفتــاة الريفيــة عــادة باملدرســة ومــا إذا   
وأضافت . كانت هناك جهود ُتبذَل لتحسني وضعها التعليمي       

أن من املفيد أيضا تلقِّي معلومات عن املرأة العاملة يف القطاع           
 وعــن متوســط مــستويات األجــور واالســتحقاقات   ،الزراعــي
فرص االنتفـاع باخلـدمات الـصحية املقـدور         عن   و ،ماعيةاالجت

وأضـــافت أن نيكـــاراغوا هبـــا أعلـــى املعـــدالت     . عليهـــا، إخل
ــن املهــم هلــذا أن يكــون        ــات األمهــات يف املنطقــة وأن م لوفي

واإلجهــاض التوليــد بوســع املــرأة الريفيــة االنتفــاع خبــدمات     
 . إذا لزم األمراملأمونالعالجي 

أجابـــت بـــأن ): نيكـــاراغوا (يـــاالـــسيدة بـــرينيس بين - ٢٢
احلكومــــة مل تقــــم بــــأي تقيــــيم الســــتراتيجية تعزيــــز النمــــو   

وأضــافت أن . ٢٠٠٠االقتــصادي وختفيــف حــدة الفقــر لعــام  
ــساواة بـــني  ــوطين للمـ ــامج الـ ــعه  الربنـ ــذي مت وضـ  اجلنـــسني الـ

شتمل علــى يـ  منظمـات اجملتمــع املـدين املختلفـة    مبـسامهات مـن  
ــة للــ   ــادئ توجيهي ــشاكل   مب ــصدي مل ــق بالت ــا يتعل سياسات فيم

 التمويــل فقــريات الريــف مبــا يف ذلــك مــشكلة احلــصول علــى  
 . الصغري

وفيما يتعلق بربنامج القضاء هنائيا على اجلـوع، قالـت           - ٢٣
 من أفقر البلـديات     ٢٠إن اخلطة هي تنفيذ مشروع تدرييب يف        
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وأضــافت أنــه ســتجرى دراســة متابعــة لتقيــيم أثــر . يف الــشمال
وقالـت  . روع بغرض التوسع يف تطبيقه يف بقية أحناء البلـد         املش

نـه سيـصبح يف النهايـة جـزءا مـن      فإإنه إذا ثبت جنـاح الربنـامج        
 .الربنامج الوطين لتحقيق املساواة بني اجلنسني

وقالت إن برنامج القضاء هنائيا على اجلوع يستهدف         - ٢٤
يف ة ربــات األســر ويتــيح االقتــراض املتجــدد واملــساعدة التقنيــ  

وذكـرت أنـه جيـري بـذل       . أنشطة مثـل تربيـة املاشـية والزراعـة        
اجلهود للتنسيق مع وزارة النقل والبنية األساسـية ألن املنـتجني           
ــواق    ــاهتم إىل األسـ ــة لنقـــل منتجـ ــاجون إىل الطـــرق الكافيـ حيتـ

ــة   ــصحية والتعليمي ــاع باخلــدمات ال ــن  . واالنتف وأضــافت أن م
 كثري من احلاالت تطلـب  املشاكل القائمة األخرى أن املرأة يف  

التمويل الـصغري ألراض مـسجلة باسـم زوجهـا أو حـىت باسـم               
وأضافت أن احلكومة تواصل جهودهـا لتحـسني هـذا          . أطفاهلا
 .الوضع

قالـت إن احلكومـة الـيت       ): نيكاراغوا (السيدة أغريي  - ٢٥
ــاراغوا قـــد أعربـــت عـــن تـــصميمها    انُتخبـــت مـــؤخرا يف نيكـ

علـى أهنـا أضـافت      . بطريقة شفافة الواضح على تنفيذ االتفاقية     
أنه ال يزال هناك الكـثري ممـا جيـب القيـام بـه وأن مـن املـشاكل                   
ــع      ــة لوضــ ــصائية الالزمــ ــات اإلحــ ــدام املعلومــ ــسية انعــ الرئيــ
السياسات املتعلقة مبسائل مثل الفجوات القائمة بـني اجلنـسني           
يف قطاع العمل واالنتقال من القطـاع غـري املـنظم إىل القطـاع              

وذكرت أن نيكاراغوا أجرت تعدادا زراعيـا تـبني منـه           . املنظم
ــا يتعلـــق    وجـــود فجـــوة واســـعة ومتزايـــدة بـــني اجلنـــسني فيمـ

الرمسيـــة للحـــصول علـــى غـــري باالنتفـــاع باآلليـــات الرمسيـــة و 
ــها يف أن  . القـــروض ــة علـــى تـــبين وأعربـــت عـــن أملـ احلكومـ

السياسات القائمـة فيمـا يتعلـق بالتنميـة وختفيـف حـدة الفقـر،               
. تقـدمي إجابـات مفـصلة     ب ليس يف وضع يسمح له       فدوولكن ال 

وأضـافت أنــه جيــري اختــاذ تـدابري لزيــادة فــرص احلــصول علــى   
 ذكرت أنه يتعني تقويـة التحـالف القـائم بـني            اعلى أهن . التعليم

 .اجملتمع املدين والدولة يف قطاع العمل

سألت عما إذا كانـت سياسـة اهلجـرة    : السيدة بيغوم  - ٢٦
ولــة الطــرف تكفــل عــدم وقــوع املهــاجرات يف الــيت تتبعهــا الد

وذكـرت أن الدولـة   . شراك االجتار ومحايتهن يف مكان املقصد 
الطرف اختذت بالفعل عدة تدابري للنـهوض باالقتـصاد الريفـي           

تعلـق  يولكن ينبغي هلا أن تنظـر أيـضا يف إتاحـة خيـارات فيمـا                
بسبل العيش البديلة كوسيلة لتشجيع الريفيات علـى البقـاء يف           

 .جمتمعاهتن احمللية

ــسيدة أ - ٢٧ ــويز الــ ــا دومينغــ ــي  : روكــ ــه ينبغــ قالــــت إنــ
لنيكـاراغوا أن تكــون أكثــر إجيابيــة يف التــصدي ملــشاكل املــرأة  
الــيت تعمــل يف مــصانع التجهيــز بغــرض إعــادة التــصدير ويف       
املناطق احلرة، كما جيب عليها أن تضع خطة واضحة لـشجيع   

واإلجنابيـة للمـرأة مبــا يف   التـشريعات املتعلقـة بـاحلقوق اجلنــسية    
ــل     ــع احلمـ ــائل منـ ــرة ووسـ ــيم األسـ ــل تنظـ ــسائل مثـ . ذلـــك مـ

وأضــافت أنــه ينبغــي للدولــة الطــرف أيــضا أن تقــوم حبمــالت   
ويف املـدارس   يف اجملتمعـات احملليـة      تتناول هذه املسائل    وأنشطة  

 .ووسائل اإلعالم ويف مؤسسات الدولة

ــيلتون   - ٢٨ ــدي ش ــسيدة غومي ــى   : ال ــه جيــب عل ــت إن  قال
حلـصول  يف ا الدولة الطرف أن جتد الوسائل لزيادة فرص املرأة         

علــــى التمويــــل، وخاصــــة مــــن خــــالل وضــــع التــــشريعات   
 .الضرورية

طلبــت توضــيحا فيمــا يتعلــق : الــسيدة شــيمونوفيتش - ٢٩
 مــن قائمــة القــضايا ١٠بإجابــة الدولــة الطــرف علــى الــسؤال  

ة وذكـــرت أنـــه ينبغـــي للدولـــ. واألســـئلة الـــيت أعـــدهتا اللجنـــة
الطــرف أن تــبني مــىت تعتــزم تعــديل مــواد قــانون العقوبــات        

مارسة اإلجهاض وأن توضح بدقـة التغـيريات الـيت مت           مباملتصلة  
إدخاهلــا علـــى العقوبــات الـــيت يـــنص عليهــا القـــانون يف هـــذا    

 .الصدد

ــا   - ٣٠ ــرينيس بينيــ ــسيدة بــ ــاراغوا (الــ ــت إن ): نيكــ قالــ
روف معيـشة   نيكاراغوا تقـوم باسـتعراض البيانـات املتعلقـة بظـ          
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وذكـــرت أن املـــشكلة الرئيـــسية . املهـــاجرين وخاصـــة النـــساء
ــساحل الكــارييب لنيكــاراغوا هــي     ــسبة للمهــاجرات مــن ال بالن

اإليـدز وخاصـة النقـل    /فريوس نقص املناعـة البـشرية املكتـسب      
 أن املنظمات النسائية قد حتـّدت       وأضافت. الرأسي هلذا املرض  

ــة با    ــسلطات املركزي ــة وال ــسلطات احمللي ــسألة   ال ــذه امل ــسبة هل لن
ــة أن تكــون أكثــر إجيابيــة فيمــا تبذلــه مــن     ولكــن ينبغــي للدول

وقالـت إن نيكـاراغوا     . جهود لتحسني الرعاية الصحية املقدمة    
تقـوم أيـضا جبمـع املعلومـات عـن النـساء العـامالت يف صـناعة         
التجهيز من أجل إعـادة التـصدير وأن التزامهـا بالتـصدي هلـذه             

وقالـت  . سياساهتا وقراراهتا مـستقبال   املسألة سوف ينعكس يف     
إنه من غري املمكن تقدمي إجابة مفـصلة فيمـا يتعلـق بـسياسات         

وذكـرت  . احلكومة املتعلقة حبقوق الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة        
أنــه ُتفــَرض عقوبــات علــى األطبــاء الــذين جيــرون عمليــات        

وأضــــافت أن احلــــق يف اإلجهــــاض   . اإلجهــــاض العالجــــي 
ــاؤه وت  ــي مت إهنـ ــن    العالجـ ــى مـ ــديدة علـ ــات شـ ــررت عقوبـ قـ

 كمـا أشــري إليـه يف اإلجابــة علـى ســؤال اللجنـة رقــم     هميارسـون 
فرصـــة احلـــصول علـــى يتـــيح وقالـــت إن النظـــام الـــذي . ١٠

االئتمــان نظــام متييــزي ولكــن منظمــات اجملتمــع املــدين قــدمت 
كثريا من االقتراحات يف هذا الشأن كما أن مجيـع املؤسـسات    

 .لتصدي هلذا الوضعاملعنية تعمل بنشاط على ا

قالـت إن وزارة العمـل      ): نيكـاراغوا  (السيدة أغـريي   - ٣١
تقوم بإجراءات ملـساعدة املهـاجرين مـع التركيـز علـى اجلهـود              

 أنـه  ذكرتو. املبذولة لتسوية أوضاع املهاجرين غري الشرعيني  
 ســاعة يوميــا ملــساعدة ٢٤مت إنــشاء مركــز إعــالم يعمــل ملــدة  

 مت وضـع برنـامج إلعـادة اإلدمـاج        املهاجرين يف اخلارج، كمـا      
ــه . وبرنــامج لتحــسني اســتخدام حتــويالت األســر   وأضــافت أن

جيب أن تقوم املؤسسات الوطنية بزيادة تنسيق أعماهلـا لـصاحل           
. املهاجرين وتعزيـز أنـشطتها يف جمـال محايـة املـرأة مـن االجتـار               

 احلكومة أعربت عن عزمها الواضح علـى التـصدي          وقالت إن 
 .اجلنسية واإلجنابيةملسائل احلقوق 

 ١٦ و١٥املادتان 

ســألت عمــا إذا كــان : داينر ز–الــسيدة بلميهــوب  - ٣٢
القانون العريف املـستخدم كأسـاس للوسـاطة يف املنـاطق النائيـة              

) ٢٠٠التقريـر، الفقـرة     (الواقعة على سـاحل احملـيط األطلـسي         
يطبق أيضا فيما يتعلـق مبـسائل الـزواج وقـوانني األسـرة وعمـا               

ــان ــك     إذا كـ ــق يف تلـ ــدين ال يطبـ ــانون املـ ــذا أن القـ ــىن هـ  معـ
وذكــرت أهنــا تــود أن تعــرف أيــضا مــا إذا   . اجملتمعــات احملليــة

كان قد مت شيء منذ تقدمي التقرير لإلسـراع باعتمـاد مـشروع     
قــانون األســرة أو القــضاء علــى األحكــام املــسلَّم بأهنــا أحكــام  

لـسلطة  اليت ُيفتـرض أن الـزوج وحـده ميلـك يف ظلـها ا       ومتييزية  
وأضـافت أنـه لـيس مـن الواضـح مـن اإلجابـة              . األبوية الكاملة 
 مــن قائمــة القــضايا مــا إذا كانــت احلكومــة   ٢٧عــن الــسؤال 

ســن البلــوغ وســن  املتناقــضة عــن تعتــزم التوفيــق بــني األرقــام  
جعل هذه األرقام متمـشية     والزواج والعمل، وهذا هو األهم،      

 .ق الطفلمع أحكام االتفاقية ومع أحكام اتفاقية حقو

 دون لســألت عــن األســباب الــيت حتــو : انتــالــسيدة  - ٣٣
إقرار مشروع قانون األسـرة وعـن الوقـت الـذي يعتقـد الوفـد               

وطلبــت معلومــات عــن التــدابري الــيت  . أنــه ســيتم اعتمــاده فيــه 
ــا لعــام     اتُّخــذت يف إطــار اخلطــة االســتراتيجية للمحكمــة العلي

ــرة  (٢٠٠٢ ــر، الفقــ ــضاء علــــى األ) ٢٠٠التقريــ ــام للقــ حكــ
التمييزيــة يف تــشريعات نيكــاراغوا، كمــا طلبــت مزيــدا مــن       

ميلي الذي وضعته احملكمـة لتيـسري       كالتفاصيل عن املشروع الت   
التقاضي للفئات االجتماعية ذات الدخل احملـدود، مثـل القيـام           
بتقيــيم للمــشروع، واحتمــاالت التوســع فيــه، وأعــداد النــساء   

ية إصالحات مت القيـام     الاليت تقدم هلن املساعدة من خالله، وأ      
وأضــافت أن القــانون املــدين قــانون متييــزي  . هبــا نتيجــة لــذلك

وأنه مل يتم إصـدار تـشريعات منفـذة لتطبيـق أحكـام الدسـتور               
بالطالق وباملواريـث، ومـن     يتصل  أو متعلقة حبقوق املرأة فيما      

مث ينبغي تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن الوضـع الـراهن فيمـا                  
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ة لــتلكــات وحبــضانة األطفــال وبالنفقــة وإعايتعلــق بتقــسيم املم
 .األطفال بعد الطالق وفيما يتعلق بتوريث املمتلكات

سلمت بأن إقرار قـانون     ): نيكاراغوا (السيدة أغريي  - ٣٤
األسرة مل ُيعطَ األولويـة الـيت يـستحقها يف دورتـني تـشريعيتني              

ــاليتني ــيح      ،متت ــسبة لتنق ــل بالن ــيئا مل ُيفع ــأن ش ــا ســلمت ب  كم
 ســنة والــذي يتنــاول ١٠٠ن املــدين الــذي مــضت عليــه القــانو

ــزواج واألســرة   ــانون ال ــضا ق ــانون  . أي وذكــرت أن مــشروع ق
األســرة ال يــذكر شــيئا عــن ســن الــزواج أو ســن الطفولــة وأن 
ــوق       ــة حق ــة واتفاقي ــاج أحكــام االتفاقي ــا إدم مــن املمكــن قطع

ــانون   ــذا الق ــل يف ه ــسه    . الطف ــدين نف ــانون امل وأضــافت أن الق
ه ال يوجد عائق دستوري حيول دون التنسيق مـع          ينص على أن  

 .القانون الدويل

وذكــرت أن أحكــام القــانون املــدين املتعلقــة بــالطالق   - ٣٥
ــز ضــد املــرأة     كمــا مت ،مت تنقيحهــا باســتبعاد األحكــام الــيت متي

ــن        ــانون الطــالق م ــل ق ــشريعات مث ــانوين بت ــام الق تطــوير النظ
 .ني اآلباء واألبناءطرف واحد وقانون النفقة وقانون العالقة ب

 ٢٠٠٦وذكرت أن مكتب املدعي العـام قـام يف عـام             - ٣٦
ــا       ــة العلي ــا اعتمــدت احملكم ــرتيل كم ــف امل ــشاء وحــدة للعن بإن

تعمــيم املنظــور اإلنــساين فوضــعت برناجمــا يــستهدف  لسياســة 
توســيع فــرص املــرأة يف اللجــوء إىل القــضاء عــن طريــق زيــادة   

راءات املدنيـة، وتعزيـز     التنسيق بني املؤسـسات، وتبـسيط اإلجـ       
ــانون األســرة، وحتــسني إجــراءات التحقيــق يف العنــف     نظــام ق
املرتيل، كما وضعت جمموعة من املؤشرات لتقييم نتـائج تلـك            

وأضــافت أن اللجنــة الوطنيــة ملــسائل اجلنــسني، الــيت . الــسياسة
أنـــشأهتا أيـــضا احملكمـــة العليـــا، والـــيت ترأســـها امـــرأة وتقـــوم   

القـــضائية األخـــرى، قامـــت، كمـــا مت بالتنـــسيق مـــع اهليئـــات 
ــا مبنطقــة أمريكــا     اقتراحــه يف اجتماعــات رؤســاء احملــاكم العلي

وضـع برنـامج ُينفَّـذ يف كليـات احلقـوق حيـث يـتم               بالوسطى،  
تــدريب القــضاة ومــسؤويل الــشرطة وأعــضاء هيئــات االدعــاء   

والنـشطاء يف جمـال حقـوق اإلنـسان واألطبـاء ومــوظفي وزارة      
نـف املـرتيل والعنـف اجلنـسي ويف قـانون      الـصحة يف مـسائل الع  

وأضــافت أن . الطــب الــشرعي وســيكولوجيا الطــب الــشرعي 
ذلــك قــد أدى إىل تقيــيم إجــراءات اإلثبــات يف قــضايا العنــف   
ضد املرأة وإىل اعتمـاد الربوتوكـول للتـصرف يف اجلـرائم الـيت              
تنطوي علـى إسـاءة املعاملـة مرتليـا أو علـى االعتـداء اجلنـسي،         

 ، والـشرطة الوطنيـة    ،قوم بتنفيذه السلطة القضائية   وهو إجراء ت  
 ومكتـب أمـني     ، ومعهد الطب الـشرعي    ،ومكتب املدعي العام  

، وجلنـة العـدل التابعـة        ونظام السجون  ،املظامل حلقوق اإلنسان  
 .للجمعية الوطنية، والشرطة العسكرية

ــه     - ٣٧ ــامج ميول ــضا برن ــديها أي ــا ل وقالــت إن احملكمــة العلي
بلــدان األمريكيــة لتيــسري التقاضــي وخاصــة  مــصرف التنميــة لل

وذكـرت أن األولويـات الرئيـسية يف        . مبنطقة الكارييب املستقلة  
هـذا الربنـامج هــي اإلقـالل مــن بـطء التقاضــي، وتعزيـز حيــدة      
املوظفني العمـوميني، وحتـسني األمـن القـضائي، وزيـادة فـرص             
اللجوء إىل القضاء أمام الفئـات األكثـر ضـعفا، وحتـسني إدارة             

وأضـافت أن الوفـد سـيقدم مزيـدا مـن املعلومـات إىل              . حملاكما
وأضـافت  . اللجنة عن التطورات اليت وقعت بعد تقدمي التقرير       

 .أنه مل يتم حىت اآلن إجراء تقييم لنتائج أي من هذه الربامج

وقالت إنه ال توجد ازدواجيـة يف التـشريعات الوطنيـة            - ٣٨
إن كـان القـانون العـريف     املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، و    

 .يطبق تقليديا يف مناطق السكان احملليني املستقلة ذاتيا

قالـت إن قـانون     ): نيكـاراغوا  (السيدة بـرينيس بينيـا     - ٣٩
العالقة بني اآلباء واألبناء ينص علـى أن ختـصص بعـد الطـالق              
نــسبة مئويــة مــن دخــل األب إلعالــة األطفــال وينبغــي خــصم   

 ينص على أن تتوىل وزارة األسـرة        هذه النسبة من مرتبه؛ كما    
اختــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف حالــة االمتنــاع عــن دفــع إعالــة   

وأضافت أن الوزارة تستطيع أيضا اختـاذ اإلجـراءات         . األطفال
وقالـت إن   . يف املسائل املرتلية األخـرى ومحايـة وحـدة األسـرة          
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ى هذه األحكام الوقائية هلا أمهية حامسـة يف املنـاطق الريفيـة علـ             
 .وجه اخلصوص

ــسابقة    - ٤٠ وعــادت إىل املــسائل الــيت أثــريت يف اجللــسة ال
ــراد      ــدَّم ألف ــذي يق ــدريب يف مــسائل اجلنــسني ال فقالــت إن الت

ــ. الـــشرطة كـــان لـــه يف الواقـــع أثـــر إجيـــايب   جوذكـــرت أن هنـ
االهتمــام مبــسائل اجلنــسني قــد أدخلتــه رئيــسة الــشرطة، وهــي  

طة الوطنيـــة قـــد مت حاليـــا امـــرأة، وأن مكتـــب املـــرأة يف الـــشر
وأضافت أن الشرطة مازالت تقـوم      . تطويره ليصبح اآلن إدارة   

. جبمع البيانات ولكن هذه البيانات ُتدرس اآلن بعناية شـديدة         
 .وذكرت أن املرأة تشغل اآلن رتبا عالية يف القوات املسلحة

قالت إن احلوار مع الوفد قـد سـاعد اللجنـة        : الرئيسة - ٤١
وأضـــافت أن اللجنـــة ســـتقوم . البلـــدعلـــى تقيـــيم الوضـــع يف 

بإرســال تعليقاهتــا اخلتاميــة إىل احلكومــة، وطلبــت تعمــيم هــذه  
التعليقــات علــى نطــاق واســع يف مجيــع فــروع احلكومــة وبــني   

النـهوض  يف  أفراد الشرطة ومنظمات اجملتمع املدين، للمساعدة       
 .باملرأة والرجل يف نيكاراغوا

أكـدت للجنـة أن     : )نيكاراغوا (السيدة برينيس بينيا   - ٤٢
مستويات معيـشة املـرأة والقـضاء       حتسني  حكومتها تعمل على    
وأضــافت أن احلــوار مــع األعــضاء كــان . علــى التمييــز ضــدها

ــي      ــع إىل تلقِّ ــها تتطل ــة، وأن حكومت ــدا للغاي ــا جــدا ومفي إجيابي
 .التعليقات اإلضافية

 .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


