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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
التعليقـــــات اخلتاميـــــة للجنـــــة املعنيـــــة بالقـــــضاء علـــــى التمييـــــز ضـــــد   

 نيكاراغوا :املرأة
  
يف جلستيها  ) CEDAW/C/NIC/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا         - ١

 CEDAW/C/SR.761انظــــر  (٢٠٠٧ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٧، املعقــــودتني يف ٧٦٢ و ٧٦١
ــة،     ). 762 و ــة يف الوثيقـــ ــئلة املطروحـــ ــضايا واألســـ ــضم القـــ ــة الـــــيت تـــ ــة اللجنـــ ــرد قائمـــ وتـــ

CEDAW/C/NIC/Q/6 وترد ردود نيكاراغوا يف الوثيقة ،CEDAW/C/NIC/Q/6/Add.1. 
 

 مقدمة  

نة عن تقديرها للدولة الطرف على تقدمي تقريرها الدوري السادس، الـذي            تعرب اللج  - ٢
التــزم فيــه باملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بإعــداد التقــارير وروعيــت فيــه تعليقــات اللجنــة اخلتاميــة  
السابقة، وذلـك مـع مالحظـة أن التقريـر مل يتـضمن قـدرا كافيـا مـن البيانـات املـصنفة حـسب                        

 عن تقديرها للدولة الطرف ملا قدمته من ردود خطيـة علـى قائمـة               وتعرب اللجنة . نوع اجلنس 
القضايا واألسئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وللعـرض الـشفوي واملزيـد مـن                        

 .التوضيحات اليت قدمتها ردا على األسئلة الشفوية اليت وجهتها اللجنة

رئاســة مستــشارة املــديرة التنفيذيــة وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إليفادهــا وفــدا ب - ٣
وتعرب اللجنة للدولة الطرف عـن تقـديرها ملـا جـرى مـن              . للمعهد النيكاراغوي لشؤون املرأة   

وتالحـظ  . حوار بّناء وللجهود اليت بذهلا الوفد من أجل الرد على األسئلة اليت طرحتـها اللجنـة         
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لة، ممــا حــد مــن قــدرة أن الوفــد مل يــشمل أي ممــثلني عــن وزارات أو مكاتــب أخــرى ذات صــ
 . الوفد على تقدمي ردود واضحة ومباشرة على بعض األسئلة اليت طرحتها اللجنة

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــار        - ٤ ــة االجتـ ــوطين ملكافحـ ــالف الـ ــشائها التحـ ــرف إلنـ ــة الطـ ــى الدولـ ــة علـ ــثين اللجنـ تـ
ار  أيــضا إىل بروتوكــول منــع وقمــع االجتــ٢٠٠٤، والنــضمامها عــام ٢٠٠٤باألشــخاص عــام 

واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة        ,  وخباصة النساء واألطفال  , باألشخاص
 .اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية

 .وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع اجملتمع املدين يف قضايا املرأة - ٥
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات

 فيه اللجنة بـالتزام الدولـة الطـرف القاضـي بـأن تنفـذ مجيـع                 يف الوقت الذي تذكِّر    - ٦
أحكام االتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات املبينة يف    
هذه التعليقات اخلتاميـة تتطلـب مـن الدولـة الطـرف االهتمـام هبـا علـى سـبيل األولويـة يف                       

ولـذا، هتيــب  . دمي التقريــر الـدوري القــادم الفتـرة القادمــة، بـدءا مــن اآلن وحـىت موعــد تقـ    
اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك اجملاالت فيما تقوم به من أنشطة تنفيذا ألحكام         
االتفاقية، وأن تعرض يف تقريرها الدوري القادم ما مت اختاذه مـن إجـراءات ومـا حتقـق مـن                    

ذه التعليقـات اخلتاميـة إىل   وهي تدعو الدولة الطرف إىل أن تقـدم هـ        . نتائج يف هذا الصدد   
 .مجيع الوزارات املعنية وإىل برملاهنا لكفالة إنفاذها بالكامل

 دون حتفـظ    ١٩٨١وتعرب اللجنة عن قلقهـا ألنـه رغـم التـصديق علـى االتفاقيـة عـام                   - ٧
، مل ُتــدرج إىل )١(٢٠٠١ورغــم توصــيات اللجنــة للدولــة الطــرف يف التعليقــات اخلتاميــة لعــام  

 يف التــشريع احمللــي بــشكل كامــل، ومثــة افتقــار إىل اآلليــات القانونيــة الــيت تكفــل اآلن االتفاقيــة
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا كـذلك إزاء التـأخر الطويـل يف سـن إطـار قـانوين                 . االمتثال لالتفاقية 

وتالحـظ اللجنـة    . شامل للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ولكفالـة متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان                    
 الـشديد جـدا يف اعتمـاد قـانون لألسـرة واعتمـاد مـشروع القـانون املعـين                    بشكل خاص التأخر  

 .باحلقوق والفرص املتكافئة

__________ 
، اجلـزء الثـاين،     )A/56/38( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحـق رقـم            : انظر )١( 

 .٧-صل الرابع، الفرع باء الف
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ مجيـع التـدابري الـضرورية مـن أجـل كفالـة                    - ٨
تطبيــق االتفاقيــة بــشكل كامــل يف األنظمــة القانونيــة احملليــة واتــساق التــشريع الــوطين مــع  

وحتث اللجنة احلكومة على العمل مع الربملان من أجل اإلسراع باعتمـاد         . اقيةأحكام االتف 
التشريعات املعلقة، مبا يـشمل قانونـا لألسـرة ومـشروع القـانون املعـين بـاحلقوق والفـرص                    

كما تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن جتـري             . املتكافئة، يف حدود جداول زمنية حمددة     
 حــدود إطــار زمــين حمــدد هبــدف حتديــد القــوانني التمييزيــة استعراضــا شــامال لتــشريعاهتا يف

وإزالتها دون تأخري، مبا فيها القوانني اليت تفضي إىل تعرض املرأة آلثار أو عواقب متييزيـة،    
 . منها٢وأن تنشئ آلية لكفالة االمتثال ألحكام االتفاقية، وفقا للمادة 

ليـة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة،          وما زال القلق يـساور اللجنـة إزاء عـدم بـروز اآل             - ٩
وهي املعهد النيكـاراغوي لـشؤون املـرأة، وافتقارهـا إىل املـوارد البـشرية واملاليـة والـصالحيات                   
والقــدرات الــيت متكنــها مــن تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة بفعاليــة ودعــم اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم  

ويـساورها القلـق أيـضا إزاء       .  احلكومـة  مراعاة املنظور اجلنساين عرب مجيع قطاعات ومـستويات       
ضآلة التنسيق بني شىت السياسات العامة والربامج واخلطط القطاعيـة مـن ناحيـة وتلـك املنـصبة                  

 .على تعزيز املساواة بني اجلنسني من ناحية أخرى، مما قد يؤدي إىل تشتيت اجلهود

يـة بالنـهوض بـاملرأة عـن        وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز اآللية الوطنية املعن         - ١٠
طريق منحها الصالحيات وسلطة اختاذ القرار واملوارد البشرية واملالية الالزمـة لكـي تقـوم            
بعملها بصورة فعالة يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنـسان؛ كمـا       

عميم مراعاة املنظـور  تدعوها إىل تعزيز دور اآللية الوطنية يف تنسيق استخدام استراتيجية ت        
وحتث اللجنة احلكومة أيضا علـى تعزيـز        . اجلنساين عرب مجيع قطاعات احلكومة ومستوياهتا     

التنسيق بني تنفيذ طائفة من السياسات العامة والربامج واخلطط القطاعية وبني تنفيذ تلك             
 . نتائج احملققةالرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وعلى كفالة الرصد الفعال وتقييم ال

ــة إزاء اســتمرار وتفــشي املواقــف القائمــة علــى ســيطرة      - ١١ ومــا زال القلــق يــساور اللجن
الرجــل واألفكــار النمطيــة املتأصــلة بــشأن دور املــرأة والرجــل ومــسؤولياهتما وهويتــهما داخــل  

، )١( وتأسف اللجنـة ألنـه، رغـم توصـياهتا الـسابقة          . األسرة ويف حميطهما اجملتمعي بشكل عام     
تتخــذ الدولــة الطــرف أي إجــراء مــستدام ومنــهجي مــن أجــل تغــيري وحمــو األفكــار النمطيــة   مل

واملواقف واملمارسات الثقافية الـسلبية الـيت متيـز ضـد املـرأة ومتنعهـا مـن التمتـع الكامـل حبقـوق               
 .اإلنسان

) و (٢وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــضع دون تــأخري، طبقــا للمــادتني   - ١٢
 مــن االتفاقيــة، اســتراتيجية شــاملة، مبــا يتــضمن أهــدافا واضــحة وجــداول زمنيــة،  )أ( ٥ و
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لتغيري وحمو املواقف واملمارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية املتأصلة اليت متيـز ضـد              
املرأة، وحتث الدولة الطرف على االضطالع بتلك اجلهود بالتنسيق مع طائفـة واسـعة مـن       

راك مجيع قطاعات اجملتمع، وذلك من أجل تيسري إحداث تغري          أصحاب املصلحة، ومع إش   
كمـا حتـث الدولـة الطـرف     . ثقايف واجتماعي وهتيئة بيئة متكني تدعم املساواة بـني اجلنـسني          

على رصد تلك اجلهود واالضطالع بشكل منتظم بتقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف              
 . تقييما للنتائج احملققةاملقررة، وأن تدرج يف التقرير الدوري القادم 

وبينمـا تالحـظ اللجنـة قيــام املعهـد الـوطين لإلحـصاء والتعــداد، باالشـتراك مـع املعهــد          - ١٣
النيكاراغوي لشؤون املرأة، بتصميم نظام معلومات لرصد وضع املـرأة والرجـل يف نيكـاراغوا،      

 عـدد مـن جمـاالت       فإن القلق يساورها إزاء قلة توافر البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس يف                
ويساور اللجنة القلق إزاء قلـة تـوافر البيانـات مـن هـذا النـوع الـيت قـد تـشكل عائقـا                        . االتفاقية

أمام الدولة الطرف ذاهتا عند تصميم وتنفيذ سياسات عامة وبرامج موجهة حنـو فئـات بعينـها،         
 . وعند مراقبة مدى فعاليتها فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية

 بــشأن البيانــات ٩ انتبــاه الدولــة الطــرف إىل توصــيتها العامــة رقــم وتوجــه اللجنــة - ١٤
اإلحصائية، وتطلب إليها إعطاء أولوية للجمع املنهجي للبيانات الـشاملة املفـصلة حـسب              
نوع اجلنس واملؤشـرات القابلـة للقيـاس بغـرض تقيـيم االجتاهـات الـسائدة املتعلقـة بوضـع                    

ساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت اليت         املرأة والتقدم احملرز يف اجتاه حتقيق امل      
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تلك البيانـات واملؤشـرات           . تغطيها االتفاقية 

. عند صياغة القوانني والسياسات العامة والـربامج مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة بـشكل فعـال                  
ريرهـا القـادم تلـك املعلومـات والبيانـات،          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن ُتـضمِّن تق         

مصنفة حسب العمر واألصل العرقي، واملناطق احلضرية والريفيـة، مـع بيـان آثـار التـدابري            
. املتخذة والنتائج اليت حتققت يف جمال التفعيل العملي للمساواة الفعلية بني املـرأة والرجـل        

ة التقنيــة الدوليــة يف تطــوير وتــدعو الدولــة الطــرف إىل أن تطلــب عنــد االقتــضاء املــساعد 
 .جهود مجع تلك البيانات وحتليلها

، رغـم إشـارة     “العـدل ”و  “ املـساواة ”وحتيط اللجنة علما مـع القلـق بـأن مـصطلحي             - ١٥
االتفاقيــة إىل مفهــوم املــساواة، يــستخدمان يف خطــط الدولــة الطــرف وبراجمهــا بطريقــة ميكــن    

 .تفسريها على أهنما مترادفان

“ العـدل ”لمـا بأنـه مـادام مـصطلحا       نة الدولـة الطـرف علـى اإلحاطـة ع         وحتث اللج  - ١٦
ــز     “ املــساواة” و ــرادفني أو ال ميكــن االستعاضــة بأحــدمها عــن اآلخــر، جيــب التميي غــري مت

فاالتفاقيـة هتـدف إىل القـضاء       . بينهمــا بوضوح عند استخدامهما تفاديا للخلط يف املفاهيم       
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شـكال  (بني املرأة والرجل حبكـم القـانون والواقـع          على التمييز ضد املرأة وضمان املساواة       
لذلك فإن اللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق احلوار بني الكيانات ). وموضوعا

العامة واألوساط األكادمييـة واجملتمـع املـدين حبيـث توضـح تعريـف املـساواة وفقـا ألحكـام                    
 .االتفاقية

االعتـراف بالـصحة اإلجنابيـة وحقـوق املـرأة      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفايـة          - ١٧
ومحايتهما بالقـدر الكـايف يف الدولـة الطـرف، خاصـة بـني النـساء الفقـريات والريفيـات ونـساء                      

ويـساورها القلـق أيـضا إزاء ارتفـاع       . الشعوب األصلية والنساء املنحدرات مـن أصـول أفريقيـة         
سـرة، وانعـدام بـرامج التربيـة        معدالت احلمل لدى املراهقات، وعدم كفاية خـدمات تنظـيم األ          

ويـساور اللجنـة    . اجلنسية املناسـبة للفئـة العمريـة واملعلومـات حـول الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة                
القلــق أيــضا إزاء ارتفــاع معــدالت الوفيــات النفاســية، ال ســيما عــدد الوفيــات الناجتــة عــن          

اخلطـوات األخـرية الـيت    كما يساورها القلق كـذلك إزاء     . اإلجهاض غري القانوين وغري املأمون    
اختذهتا الدولة الطرف من أجل جترمي اإلجهاض العالجي، ممـا قـد يـدفع باملزيـد مـن النـساء إىل                     
السعي وراء عمليات اإلجهـاض غـري املأمونـة وغـري القانونيـة، ومـا يـصحب ذلـك مـن أخطـار                   

هـاض  حتدق حبياهتن وصحتهن، وفرض عقوبات مشددة على النساء اللوايت جيرين عمليـات إج            
غــري قانونيــة، وكــذلك علــى العــاملني يف قطــاع الــصحة الــذين يقــدمون الرعايــة الطبيــة ملعاجلــة  

 .التعقيدات الناشئة عن عمليات اإلجهاض غري املأمونة

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز إمكانيـة حـصول                    - ١٨
ة اجلنـسية واإلجنابيـة، وفقـا للمـادة     النساء على الرعاية الصحية، وال سيما خدمات الـصح  

وتطلــب إىل .  للجنــة بــشأن املــرأة والــصحة ٢٤ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم  ١٢
الدولة الطـرف تعزيـز التـدابري الراميـة إىل احليلولـة دون احلمـل غـري املرغـوب فيـه، مبـا يف                        

 تنظـيم األسـرة   ذلك عن طريق زيادة املعرفـة والتوعيـة يف أوسـاط النـساء والفتيـات بـشأن             
واخلدمات املقدمة هلا واختـاذ التـدابري الكفيلـة بعـدم جلـوء النـساء إىل إجـراءات طبيـة غـري                      
ــة، مــن قبيــل اإلجهــاض غــري القــانوين بــسبب االفتقــار إىل خــدمات تنظــيم األســرة       مأمون

واللجنة توصي  . ووسائل منع احلمل أو عدم إمكانية احلصول عليها ألسباب منها التكلفة          
تم الدولة الطرف، على سبيل األولوية، حبالة املراهقـات، وأن تـوفر التربيـة اجلنـسية                بأن هت 

املناسبة للفئة العمرية املوجهة حنو الفتيات والصبيان، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى منـع                   
وتوصـي اللجنـة    . حاالت احلمل املبكـر، واألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي               

يف مراجعة القوانني ذات الصلة باإلجهاض بغرض إلغاء األحكـام          الدولة الطرف بأن تنظر     
اليت ترتل العقاب بالنساء الالئي خيضعن لعمليات إجهـاض، ومتكينـهن مـن االسـتفادة مـن                 
خدمات جيدة ملعاجلـة املـضاعفات املترتبـة عـن عمليـات اإلجهـاض غـري املـأمون، وخفـض                    
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 للجنـة بـشأن املـرأة       ٢٤ العامـة رقـم      معدالت الوفيات النفاسية لدى النساء وفقا للتوصية      
 .والصحة، ومنهاج عمل بيجني

وبينمــا حتــيط اللجنــة علمــا بــاخلطوات املتخــذة حملاربــة العنــف ضــد النــساء والفتيــات      - ١٩
وتعزيز إمكانية جلوء النـساء إىل القـضاء، مـا زالـت يـساورها القلـق إزاء انتـشار مجيـع أشـكال                       

. انعدام التوعية االجتماعية هبذا العنف وإدانته يف اجملتمـع        العنف املوجه ضد النساء والفتيات، و     
وتالحظ اللجنة مع القلق انعدام تطبيـق القـوانني وعـدم مالحقـة مـرتكيب هـذه اجلـرائم وتوقيـع                     
العقــاب علــيهم، وعــدم تــوافر إمكانيــة جلــوء النــساء إىل القــضاء يف حــاالت العنــف، ال ســيما    

ــرية و    ــاطق الفق ــن املن ــات م ــساء والفتي ــساء     الن ــشعوب األصــلية والن ــساء ال ــة، وكــذلك ن الريفي
ويـساورها القلـق أيـضا إزاء انعـدام البيانـات اإلحـصائية حـول               . املنحدرات من أصـول أفريقيـة     

العنف ضد النساء، واخلطوات املتخذة لتقيـيم مـدى فعاليـة التـدابري املطبقـة مـن أجـل التـصدي                     
 .للعنف املوجه ضد النساء

الطــرف علــى إيــالء األولويــة لتطبيــق هنــج شــامل ومتكامــل وحتــث اللجنــة الدولــة  - ٢٠
ــم          ــة رق ــاة التوصــية العام ــع مراع ــات، م ــساء والفتي ــف ضــد الن ــة العن ـــة ١٩ملواجه  للجن

خبصــوص العنـف ضـد املـرأة؛ كمـا حتـث الدولـة الطـرف علـى بـذل جهـود ملموسـة ملنـع                         
ــالعنف ضــد املــر      ــرأة، وتنفيــذ وتطبيــق القــوانني املتعلقــة ب أة بــشكل كامــل  العنــف ضــد امل

. ومتــسق، ومالحقــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم وإنــزال العقــاب املناســب هبــم علــى حنــو فعــال  
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل كفالـة الـتمكني جلميـع النـساء مـن ضـحايا العنـف، مبـن                       
ــساء املنحــدرات مــن أصــول       ــشعوب األصــلية والن ــساء ال ــات ون ــيهن الفقــريات والريفي ف

ة حـصوهلن بـصورة فوريـة علـى وسـائل االنتـصاف واحلمايـة والـدعم                أفريقية، وإىل إمكانيـ   
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضع نظاما جلمع البيانات           . واملساعدة القانونية 

اإلحصائية حول العنف ضد املرأة بشكل منتظم ويف إطار زمين حمدد، وأن تصنفها حسب 
وحتـث الدولـة الطـرف أيـضا علـى إجـراء        . نوع العنف وعالقة مـرتكيب اجلـرائم بالـضحايا        

حبوث عن مدى انتشار كافة أشكال العنف املمارس ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل                 
وتوصــي . واجلنــسي، وأســباهبا ونتائجهــا، لتكــون أساســا ملبــادرات شــاملة وحمــددة اهلــدف 

ني بـالفوارق بـني   اللجنة كذلك بتنفيذ الدورات التدريبية احلاليـة لتوعيـة املـوظفني العمـومي      
اجلنسني، وجهود زيادة التوعية لـدى عامـة اجلمهـور بـشأن العنـف ضـد املـرأة، وال سـيما                     

. العنف املرتيل، وعدم مقبولية مجيع أشكال ذلك العنف، مبا يف ذلـك عـرب وسـائل اإلعـالم                 
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري التـايل معلومـات عـن اخلطـوات             

 . اليت اختذهتا وعن تأثريهاوالتدابري
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وبينما تقر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف ملعاجلـة االجتّـار بالنـساء والفتيـات                  - ٢١
واستغالهلن ألغراض جنسية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار إمكانية وقوع النساء والفتيـات             

 . املتخذة حملاربة هذه الظاهرةفريسة للقائمني على هذا االجتّار، وعدم كفاية التدابري

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملعاجلة االجتّار بالنساء والفتيات            - ٢٢
واســتغالهلن ألغــراض جنــسية، وتــصعيد إجــراءات مالحقــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم وإنــزال 

ادية للمرأة بغية   وتوصي باختاذ تدابري ترمي إىل حتسني احلالة االقتص       . العقوبات املالئمة هبم  
ختليـصها مـن إمكانيــة الوقـوع فريــسة ملـرتكيب عمليــات االجتّـار، واختــاذ مبـادرات تعليميــة       
للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك الفتيات، وكـذلك اختـاذ تـدابري الـدعم االجتمـاعي والتأهيـل                  

وتطلــب إىل . وإعــادة اإلدمــاج بالنــسبة للنــساء والفتيــات الــاليت يــسقطن ضــحايا لالجتّــار  
لدولة الطـرف أن جتمـع البيانـات، وترصـد بانتظـام نطـاق االجتّـار ومـدى فعاليـة التـدابري،             ا

 .والنتائج اليت حققتها جهودها الرامية إىل حماربة هذه الظاهرة

ــة العاليــة بــني النــساء، وعمــل النــساء يف      - ٢٣ ويــساور اللجنــة القلــق إزاء مــستويات البطال
فــاع مــستويات اهلجــرة، وعــدم تنفيــذ قــوانني العمــل  القطــاع غــري النظــامي، ممــا أســفر عــن ارت 

وتالحظ بقلق خاص االنتهاكات املـستمرة حلقـوق النـساء العـامالت        . بالشكل الكايف والفعال  
يف منــاطق التجــارة احلــرة ومنــاطق التــصنيع ألغــراض التــصدير، مبــا يف ذلــك حقهــن يف تكــوين 

دم التـزام أربـاب العمـل مبعـايري        اجلمعيات وإمكانية اللجوء إىل القضاء، وظـروف عملـهن، وعـ          
ويساور اللجنـة القلـق أيـضا إزاء انعـدام األحكـام القانونيـة املتعلقـة بـالتحرش                  . األمان والصحة 

 . اجلنسي، وحالة العامالت خبدمة املنازل

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل زيـادة فـرص النـساء يف التحـول مـن العمـل يف                       - ٢٤
مل يف القطـاع النظـامي، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـوفري جهـود                   القطاع غري النظامي إىل الع    

كما تدعو الدولة الطرف إىل تنفيذ قوانني العمل احلاليـة بـشكل            . التدريب وبناء القدرات  
كامــل؛ واعتمــاد التــدابري الفعالــة ملنــع انتــهاكات حقــوق النــساء العــامالت يف مناطــــق         

 هـذه االنتـهاكات؛ والتـصدي لعـدم      التصنيــع ألغـراض التـصدير وإنـزال العقوبـة مبـرتكيب          
االلتـــزام مبعـــايري األمـــان والـــصحة يف هـــذه الـــصناعات؛ وتعزيـــز إمكانيـــة جلــــوء النـــساء  

وتـدعو الدولـة الطـرف أيـضا        . العامــالت إىل القضاء وحـصوهلن علـى املـساعدة القانونيـة          
ن، وتوعية  على بذل جهود لزيادة التوعية كي تتمكن النساء العامالت من املطالبة حبقوقه           

وتطلب إىل الدولة الطـرف وضـع جـدول زمـين واضـح             . النساء باألخطار احملتملة للهجرة   
لتطبيــق تــدابري بــشأن التــشريعات والــسياسات حلمايــة حقــوق العــامالت باخلدمــة املرتليــة،  

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري . وكذلك بشأن التحرش اجلنسي  
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 مـن   ١١أثر اخلطـوات والتـدابري الـيت اختـذهتا لتعزيـز االمتثـال للمـادة                التايل معلومات عن    
 .االتفاقية

وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن النتائج اليت حتققت يف تنفيذ اجلزء األول مـن                - ٢٥
، وبيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف جمال التعلـيم،          ٢٠١٥-٢٠٠١اخلطة الوطنية للتعليم،    
 ١٠الصعب تقييم التقدم احملرز على مر الـزمن يف التنفيـذ الكامـل للمـادة              األمر الذي جيعل من     

 .من االتفاقية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها للتقـدم احملـرز، بالنـسبة للنـساء                - ٢٦
ــة    ــا التعليمي ــاهتا وبراجمه ــذ سياس ــات، يف تنفي ــة الطــرف    . والفتي ــأن تتخــذ الدول وتوصــي ب

ــرص     ــساوي ف ــضمان ت ــع     خطــوات ل ــيم جبمي ــى التعل ــشابات يف احلــصول عل ــات وال الفتي
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تبـذل كـل            . مراحله، ويف استبقاء الفتيات يف املدارس     

جهد ممكن لتحسني مـستويات إملـام الفتيـات والنـساء بـالقراءة والكتابـة، ال سـيما النـساء                    
درات مـن أصـول أفريقيـة،       الفقريات والريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية والنـساء املنحـ            

يف ذلك من خالل توفري املـوارد الكافيـة إلعـداد بـرامج شـاملة علـى املـستويني الرمسـي                مبا
وغري الرمسي وعن طريق تعلـيم الكبـار وتدريبـهم، وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تطلـب،                    

ىل وتطلـب إ  . عند الضرورة، املساعدة الدولية من أجل تطوير هذه اجلهود والرقابة عليهـا           
الدولــة تــضمني معلومــات يف تقريرهــا الــدوري القــادم، منــها بيانــات مــصنفة حــسب نــوع 
اجلنس والتوجهات على مر الزمن، عن تعليم الفتيات والنـساء، وأثـر التـدابري املتخـذة يف                 

 .هذا امليدان

ويساور اللجنة القلق إزاء االخنفاض الذي حدث يف اآلونـة األخـرية يف متثيـل املـرأة يف                 - ٢٧
كمـا تعـرب    . لوظائف السياسية واملناصب العامة اليت تتوىل اختاذ القرار على مجيـع املـستويات            ا

 .عن قلقها إزاء تأثري القوالب النمطية السلبية يف مشاركة النساء يف احلياة العامة

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التعجيـل بعمليـة زيـادة مـشاركة املـرأة بـصورة                     - ٢٨
رجل يف احلياة العامة ويف صنع القرار على مجيع املستويات، مبا يف ذلـك    كاملة ومساوية لل  

 مـن االتفاقيـة     ٤ مـن املـادة      ١من خالل إتباع تدابري خاصة مؤقتـة مبـا يتماشـى مـع الفقـرة                
وتقتــرح اللجنــة أن تقــوم الدولــة الطــرف بتحديــد أهــداف  .  للجنــة٢٥والتوصــية العامــة 

ب القيـادات موضـع التنفيـذ بغيـة دعـم النـساء             وجداول زمنية حمددة، ووضع برامج تدري     
وهـي حتـث الدولـة الطـرف علـى شـن محـالت              . الاليت يتبوأن مواقع القيـادة وصـنع القـرار        

للتوعية تكون موجهـة حنـو النـساء والرجـال، وهتـدف إىل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة                     
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ع ككــل، وتعزيــز املرتبطــة بــاألدوار التقليديــة للرجــال والنــساء داخــل األســرة ويف اجملتمــ  
 .املشاركة الكاملة واملتساوية للنساء يف احلياة العامة ويف صنع القرار

وإذ حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت يبذهلا املعهد النيكاراغوي لشؤون املرأة من خـالل               - ٢٩
 اللجنة املشتركة بني املؤسسات لشؤون املرأة والتنمية الريفية، فإنـه يـساورها القلـق إزاء وضـع                
النساء الريفيـات، مبـا يف ذلـك اسـتمرار املعـدالت املرتفعـة للفقـر والفقـر املـدقع بينـهن، وعـدم                        
ــيم       ــصحة والتعل ــا يف ذلــك ال ــة أساســية، مب حــصوهلن علــى أراض وائتمــان وخــدمات اجتماعي

ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء عـدم وجـود          . والتدريب، مع ضآلة مشاركتهن يف صنع القرار      
ملة للتنمية الريفية تتصدى للطبيعة اهليكلية لوضـع النـساء الريفيـات، وأنـه عمليـاً           استراتيجية شا 

قد ال تستفيد النساء الريفيات استفادة كاملة ومتـساوية مـن الـسياسات والـربامج القائمـة الـيت                   
 .هتدف إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني

ــاه الكامــ     - ٣٠ ــالء االنتب ــى إي ــة الطــرف عل ــة الدول ــساء  وحتــث اللجن ل الحتياجــات الن
الريفيــات وضــمان أن ُتطبــق علــى املنــاطق الريفيــة مجيــع الــسياسات والــربامج الراميــة إىل   

وتوصي بأن  . النهوض باملساواة بني اجلنسني، مع تنفيذها بالكامل على مستوى املقاطعات         
تعــزز الدولــة الطــرف جهودهــا لوضــع بــرامج صــحية وتعليميــة فعالــة تــشمل مجيــع أرجــاء  

، وتشمل برامج يف جماالت حمو األمية الوظيفية، والنهوض باملؤسـسات، والتـدريب             الدولة
على املهـارات، والتمويـل البـالغ الـصغر، كوسـيلة لتخفيـف حـدة الفقـر، واعتمـاد تـدابري                     

وحتث الدولة الطـرف    . تضمن حصول النساء على االئتمان على قدم املساواة مع الرجال         
كمـا حتـث اللجنـة      . لريفيـات يف عمليـات صـنع القـرار        أيضا على زيـادة مـشاركة النـساء ا        

الدولة الطـرف علـى جعـل النـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني مكونـاً واضـحاً مـن مكونـات                      
خططها وسياساهتا الوطنية للتنمية، ال سيما تلك اليت هتدف إىل ختفيف حدة الفقر وحتقيـق      

قوق اإلنـسان املتعلقـة بـاملرأة       التنمية املستدامة، وتدعو الدولة الطرف إىل التشديد على ح        
يف مجيع برامج التعاون اإلمنائي مع املنظمات الدولية ومقدمي املعونة الثنائية، بغية التصدي 

 االجتماعية للتمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك املسببات اليت تؤثر يف            -للمسببات االقتصادية   
ــدعم املت     ــع مــصادر ال ــة، مــن خــالل مجي ــاطق الريفي ــساء باملن وتوصــي علــى وجــه  . احــةالن

اخلصوص الدولة الطرف بأن حتدد معايري وجداول زمنية واضحة لتنفيـذ التـدابري املوجهـة               
حنــو النــساء الريفيــات، واإلبــالغ عمــا هلــذه اجلهــود مــن أثــر، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري 

 .املقبل
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ــة القلــق إزاء وضــع نــساء الــشعوب األصــلية والنــساء املنحــدرات مــ     - ٣١ ن ويــساور اللجن
أصول أفريقية واألشكال املتعددة للتمييز اليت يواجهنها، واليت حتـد مـن متـتعهن الفعلـي حبقـوق                  

 .اإلنسان ومن مشاركتهن الكاملة يف شىت مناحي احلياة

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد تــدابري ملموســة حمــددة األهــداف      - ٣٢
ء املنحـدرات مـن أصـول أفريقيـة     للتعجيل بتحسني أوضاع نساء الشعوب األصلية والنسا   

وهتيـب بالدولــة الطــرف ضــمان حـصول نــساء الــشعوب األصــلية   . يف شـىت منــاحي احليــاة 
والنساء املنحدرات من أصول أفريقية علـى كامـل حقهـن يف التعلـيم واخلـدمات الـصحية                  

وتطلب إىل الدولة الطرف    . املالئمة وإمكانية مشاركتهن بالكامل يف عمليات صنع القرار       
 تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات وبيانـات واالجتاهـات علـى مـر الـزمن عـن                     أن

وضع نساء الشعوب األصلية والنساء املنحـدرات مـن أصـول أفريقيـة، وعـن أثـر التـدابري            
 .املتخذة من أجل التغلب على األشكال املتعددة للتمييز ضدهن

ــة الطــرف علــى أن تــصدق علــى ال    - ٣٣ ــاري وتــشجع اللجنــة الدول ربوتوكــول االختي
التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وأن تقبـل، بأسـرع وقـت ممكـن،             

 . من االتفاقية خبصوص توقيت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستخدم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،      - ٣٤
اقية، استخداماً كامالً عند تنفيـذ التزاماهتمـا مبوجـب االتفاقيـة،            اللذين يعززان أحكام االتف   

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

وتؤكد اللجنة أيضاً أنه ال غىن عن تنفيذ االتفاقية بـشكل كامـل وفعـال مـن أجـل                    - ٣٥
ماج منظور جنساين يف مجيع اجلهـود الراميـة    وتدعو إىل إد  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وإىل إبــراز أحكــام االتفاقيــة علــى حنــو صــريح فيهــا،   
 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

لـسبعة حلقـوق   وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها علـى الـصكوك الرئيـسية ا           - ٣٦
وتالحــظ اللجنــة أن انــضمام الدولــة الطــرف إىل الــصكوك الرئيــسية الــسبعة  . )٢(اإلنــسان

 .حلقوق اإلنسان يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف شىت مناحي احلياة

__________ 
ــة       )٢(  ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
عقوبــة القاســية أو الالإنــسانية ناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو ال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة م

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو
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وتطلب اللجنـة تعمـيم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف نيكـاراغوا،                - ٣٧
ع الناس، مبن فـيهم مـسؤولو احلكومـة والـسياسيون وأعـضاء الربملـان واملنظمـات             لكي يطَّل 

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة النساء            
بالرجــال حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى الالزمــة يف هــذا    

ف أن تواصـل علـى نطـاق واسـع نـشر االتفاقيـة              وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـر       . الصدد
وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   

املــساواة بــني اجلنــسني، : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة 
سـاط املنظمـات النـسائية      ، ال سـيما بـني أو      “والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين       

 .ومنظمات حقوق اإلنسان

 مـن االتفاقيـة، علـى       ١٨وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد، مبوجب املادة           - ٣٨
. الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري املقبــل  

 تقريرهــا ٢٠١٠عــام وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم يف تقريــر واحــد جــامع 
، وتقريرهـا الـدوري     ٢٠٠٦نـوفمرب   /الدوري السابع، الذي حان موعده يف تشرين الثـاين        

 .٢٠١٠نوفمرب /الثامن، الذي حيل موعده يف تشرين الثاين

 


