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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  احلادية واألربعونالدورة 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣جنيف، 

  قارير املقدمة من الدول األطرافالنظر يف الت
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  نيكاراغوا
 ٥ و٤ املعقودة يومي ٣١ و٣٠ و٢٩نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف جلساهتا   -١

، يف التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع املقدمة من نيكاراغوا          )(E/C.12/2008/SR.29-31 ٢٠٠٨نوفمرب  /ن الثاين تشري
 ٥٤، واعتمدت يف جلـستها  )E/C.12/NIC/4(عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

  .ملالحظات اخلتامية الواردة أدناه ا٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املعقودة يف 

   مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي نيكاراغوا لتقريرها الدوري وباجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملراعاة املبادئ التوجيهيـة                 -٢
 فالدولـة   ومع ذلـك  .  سنوات ١٠بيد أن اللجنة تالحظ أيضاً أن التقرير قُدِّم بتأخري يزيد على            . املتعلقة بإعداد التقارير  

الطرف جديرة بالثناء ألهنا قدمت الوثيقة األساسية املشتركة طبقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب      
  ).HRI/CORE/NIC/2008(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

لدولـة الطـرف يف   ولكنها تعرب عن أسفها لتأخر ا . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع الوفد          -٣
. تقدمي ردودها اخلطية على قائمة املسائل، وهو ما أدى إىل عدم التمكن من ترمجتها إىل لغات العمل املستخدمة يف اللجنة                   

  .وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً ألن بعض األسئلة املطروحة على الوفد مل حتظ بإجابة

   اجلوانب اإلجيابية-باء 

رتياح بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتعزيـز التمتـع             حتيط اللجنة علماً مع اال      -٤
  :باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة ما يلي
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الذي  ،الفرصواملساواة يف احلقوق ب املتعلق ٦٤٨ على القانون رقم     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٤املوافقة يف     )أ(  
 يف التمتع بـاحلقوق االقتـصادية   واإلنصاف ولتعزيز املساواة كثرية حقوق املرأة يف قطاعات لتأكيديضع األسس الالزمة  

  ؛وذلك يف مجلة أمورواالجتماعية والثقافية، 

املتعلق مبشاركة املواطنني، وهو     ٤٧٥ على القانون رقم     ٢٠٠٣أكتوبر  /واملوافقة يف شهر تشرين األول      )ب(  
  نني على قدم املساواة يف الشؤون العامة وإدارة الدولة؛راك املواطتشيهدف إىل ضمان ا

حقوق اإلنـسان   تعزيز  ب املتعلق ٢٣٨ عل القانون رقم     ١٩٩٦ديسمرب  /واملوافقة يف شهر كانون األول      )ج(  
والـذي  ،  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     يف سياق  والدفاع عنها    ومحايتها

  احلق؛ اإليدز يف العمل وعلى محاية هذا/ةق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشريح قرري

تدابري الوقاية وإعادة التأهيل وتكـافؤ الفـرص        ب املتعلق،  ١٩٩٥، يف عام    ٢٠٢واعتماد القانون رقم      )د(  
  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

 املنشئ لصندوق   ١٧٥املعدِّل واملكمِّل للقانون رقم     القانون  ، باعتماد   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨القيام، يف   و  )ه(  
  لدولة؛املقدمة إىل ادمات اخللقاء تقاعدية احتياطي لدفع معاشات 

القانون املعدِّل واملكمِّل للفصل األول من الباب الـسابع        ، باعتماد   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢والقيام، يف     )و(  
ألشخاص العاملني يف اخلدمة املرتلية مع التأكيد علـى حقـوق           الذي يهدف إىل ضمان حقوق ا     من قانون العمل، وهو     

  العمال املراهقني وعلى احلد األدىن لسن السماح للقصَّر بأداء هذا النوع من العمل؛

كتب مظامل حقـوق    مب املتعلق ٢١٢ على القانون رقم     ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣واملوافقة يف     )ز(  
 ، حظـي املكتـب    ٢٠٠٦يف عام   و. ١٩٩٩عين حبقوق اإلنسان يف نيكاراغوا يف عام        اإلنسان، وتعيني أول أمني مظامل م     

  اإلنسان؛ تعزيز ومحاية حقوقدولية للمؤسسات الوطنية لباعتماد من الفئة ألف من جلنة التنسيق ال

 واملوافقة على القانون رقـم      ،٢١٢ اخلاص لشؤون املرأة، مبوجب القانون رقم        املدَّعيوإنشاء مكتب     )ح(  
  بدائل حليب األم؛وبتنظيم بيع واحملافظة عليها ومحايتها تشجيع الرضاعة الطبيعية ب املتعلق ٢٩٥

  .ماية الالجئنيحب املتعلق ٦٥٥ على القانون رقم ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣واملوافقة يف   )ط(  

الوطنية على النحو املبني     للسياسةة  ياسسدعائم األ الوحتيط اللجنة علماً بالتدابري املعتمدة ملكافحة الفقر كإحدى           -٥
 وحتقيق السيادة واألمن الغذائيني ملدى احلياة؛ وبرنامج َنعـم          ، والقضاء التام على الربا    ،يف برامج القضاء التام على اجلوع     

  .٢٠١٢-٢٠٠٩ التحرر من األمية؛ وتنفيذ خطة التنمية البشرية للفترة -أستطيع 

، وهلـذا   "فريقـي صليني والسكان املنحدرين من أصل أ     كان األ مكتب أمني شؤون الس   "وترحب اللجنة بإنشاء      -٦
  .املتصلة بالشعوب األصليةاألمني مرتبة نائب وزير ومهمته الرئيسية هي تنسيق مجيع املسائل 



E/C.12/NIC/CO/4 
Page 3 

، على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال    ٢٠٠٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف عام    -٧
  ).١٩٩٠ ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٥/١٥٨املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة (م املهاجرين وأفراد أسره

، على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص        ٢٠٠٧ديسمرب  /وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف كانون األول         -٨
  .اإلعاقة ذوي

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم

تواجهها من جراء الكـوارث     ما فتئت الدولة الطرف     االقتصادية اليت    - شاكل االجتماعية حتيط اللجنة علماً بامل     -٩
  . سليب يف تنفيذ أحكام العهد بفعاليةتأثري كان هلا واليتالطبيعية 

   والتوصياتالرئيسيةدواعي القلق  -دال 

 حتـت ، يعيشون   شخصيني   مال ٤,٢ يف املائة من السكان، أي أكثر من         ٨٢ مع القلق بأن نسبة      تالحظ اللجنة   -١٠
  ).١ من املادة ٢الفقرة ( يعيشون يف فقر مدقع راغوي نيكامليون ٢,١حد الفقر وأن أكثر من 

تعزز اجلهـود  أن ستراتيجيتها العامة للقضاء على الفقر وتعيد النظر يف احتث اللجنة الدولة الطرف على أن     
  .اليت تبذهلا ملكافحة الفقر

األطلـسي  احملـيط   سيما يف مـنطقيت      لوجود حتيز عرقي ضد السكان األصليني، وال      وتعرب اللجنة عن قلقها       -١١
وتعرب اللجنة . كان األصليني واملنحدرات من أصل أفريقي ضد النساء املنتميات إىل الس    وخاصةاملتمتعتني باحلكم الذايت،    

 الكبرية يف اخلدمات الصحية     جه القصور أو، ومن بينها    الشعوب األصلية عاين منها   الكثرية اليت ت   للمشاكل   عن أسفها أيضاً  
؛ وعدم وجود عملية تشاورية تسمح باحلصول علـى         هذه الشعوب  يف أقاليم    وجود مؤسسات والتعليمية؛ واالفتقار إىل    

وتالحظ اللجنة  .  ومسبقة ومستنرية   اجملتمعات على استغالل املوارد الطبيعية املوجودة يف أراضيها موافقة حرة          هذهموافقة  
كثر سند التملك، على الرغم من مرور أصل حىت اآلن على  مل حتAwas Tingni) ("يننغأواس تي" مجاعة أن الصدديف هذا 

ذلك، فإن إقلـيم  فضالً عن و. "أواس تينغين "من ستة أعوام على احلكم الذي أصدرته حمكمة البلدان األمريكية يف قضية         
 ٢الفقرة  ( املستوطنني والعاملني يف جمال قطع األشجار        جانب من    ال يزال يتعرض ألفعال غري مشروعة      يننغأواس تي إقليم  

  ).٢من املادة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف  

أن تتأكد مـن     حق الشعوب األصلية يف احلصول على التعليم و        بصورة فعالة بأن تضمن     )أ(  
  ؛احملددةالحتياجاهتا تبعاً كييفه ت

األطلسي احمليط ما تلك اليت تعيش يف منطقيت      سي تضمن جلميع الشعوب األصلية، وال    أن  و  )ب(  
  املتمتعتني باحلكم الذايت، إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية املالئمة؛
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تقوم بعملية تشاور مع الشعوب األصلية قبل منح امتيازات االستغالل االقتـصادي            أن  و  )ج(  
ن ينتهك بشكل من األشكال احلقوق  األراضي لهذهتتأكد من أن استغالل ، وأن لألراضي اليت تعيش عليها

  املعترف هبا يف العهد؛

 سـند   ا ومنحه ،"غينأواس تين " مجاعة ورسم حدود أراضي     تعيني عملية   وتتمتواصل  أن  و  )د(  
تضع حداً هلـا    أن  حتظر ما تقوم به أطراف ثالثة من أنشطة غري مشروعة على تلك األراضي و             أن  التملك، و 
  .سؤولني عنها األفعال وتعاقب املهذهوحتقق يف 

األجور بني الرجال والنساء يف الدولة الطرف وأن دخل املرأة ربة           املستمر يف    التفاوت اللجنة مع القلق     وتالحظ  -١٢
  )).أ(٧ و٣املادتان ( يف املائة ٢٠بنسبة املعيشية أدىن من دخل الرجل رب األسرة املعيشية األسرة 

عـن   الالزمة لضمان تساوي األجور بني الرجال والنساء     تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابري      
يف تقريرها الدوري القـادم     وباإلضافة إىل ذلك، ُيطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم          . العمل املتساوي القيمة  

  .نتائج التدابري املعتمدةعن  حمدَّثةمعلومات 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف اجملتمـع       وتعرب اللجنة عن قلقها الستمرار التمييز ضد املرأة يف األوساط           -١٣
 القـرارات الـسياسية     صـنع  يف عمليات    إسهام املرأة احملدود   خاصة من خالل     يتجلى ذلك بصورة  النيكاراغوي، كما   

  ).٣املادة (واالقتصادية 

ـ      أن  األهداف املبينة يف قانون تكافؤ الفرص و      ينبغي أن تليب الدولة الطرف       ضمني تتخذ تـدابري فعالـة لت
 ،التشريعات والسياسات والربامج اإلدارية منظوراً جنسانياً بغية ضمان املساواة بـني الرجـال والنـساء              

  . القرارات السياسية واالقتصاديةصنعسيما يف عمليات  وال

 عـدد األشـخاص،   وحبدوث زيـادة يف وحتيط اللجنة علماً مع القلق بالبطالة املوجودة يف سوق العمل الرمسية      -١٤
  .)٦املادة ( معايري العمل األساسية مراعاة غري الرمسي دون االقتصادسيما النساء، الذين يعملون يف  وال

تتخذ أن  و،حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لزيادة الفرص املتاحة يف سوق العمل الرمسية              
 وكذلك توصي اللجنة    . العمل األساسية  عايريمب لضمان متتع العاملني يف االقتصاد غري الرمسي      التدابري الالزمة   

. نظـامي عليهـا  الطـابع  التتأكد من إضفاء أن بأن تزيد الدولة الطرف متويلها لسوق العمل غري املنظمة و 
  لديها ملكافحة انعدام األمـان     وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن تعدل الدولة الطرف تشريعات العمل          

من الباطن مع عمـال     طريق احلد من استخدام العقود املؤقتة والتعاقد        التعاقدي، مبا يف ذلك مكافحته عن       
  . ممن انتهت مدة عقودهمعلى أساس التفرغمستخدمني رمسياً 

وحتيط اللجنة علماً مع القلق باستمرار انتهاكات حقوق العمل يف قطاع الصناعات التجميعية التصديرية الذي ال                  -١٥
وكذلك حتيط اللجنة علماً مع بالغ القلق بفصل العمـال،          .  يف املائة  ٦إىل نقابة عمالية    تتجاوز فيه نسبة النساء املنتسبات      

 من هؤالء األشخاص    الكثري وبأن   ٢٠٠٧ غلق مصانع السلع التجميعية التصديرية يف عام         عقبومن بينهم نساء حوامل،     
  ).٨ و٧املادتان (مل حيصلوا حىت اآلن على تسوية أجورهم 
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الطرف على أن تضاعف جهودها لتضمن حقوق العمال العاملني يف قطاع الـصناعة             تشجع اللجنة الدولة    
اليت ال ُتراعى   ماكن  األ  عمايل يف  تفتيشجراء عمليات   إل) أ(تتخذ التدابري املالئمة    أن  التجميعية التصديرية و  
املسؤولني عن تعاقب وإساءة معاملتهم، وأن متنع بصورة فعالة استغالل العمال أن ) ب(فيها حقوق العمال و

  .يف حرية تكوين اجلمعياتوينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً املمارسة الكاملة للحق .  األفعالهذه

لسماح للعمال وأسرهم بالتمتع مبـستوى      ر ما زال غري كاٍف ل     ووتعرب اللجنة عن قلقها ألن احلد األدىن لألج         -١٦
  ).١١و) أ(٧املادتان (الئق معيشي 

وبأن يكفي احلد األدىن لألجـور       قوانني العمل بصورة فعالة      تطبيقضمن الدولة الطرف    توصي اللجنة بأن ت   
  . يف املائة١٠٠لتغطية االحتياجات الغذائية األساسية بنسبة 

لرغم من حظرها    العمل على ا   أماكنزالت منتشرة للغاية يف      أن املضايقات اجلنسية ما   لقلق   اللجنة مع ا   وتالحظ  -١٧
  ).‘٢‘) أ(٧املادة (قانوناً 

 القانون الذي حيظر املضايقات اجلنسية      لتنفيذالتدابري الالزمة   مجيع  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ        
 يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن عـدد         تقدموتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       . يف مكان العمل  

  .لني عن تلك األفعالذة ضد املسؤو ونوعها وعن التدابري املتخاملقدمةالشكاوى 

 السنوات الثالث املاضية، على مدىأنه على الرغم من زيادة تغطية الضمان االجتماعي مع القلق  اللجنة  وتالحظ  -١٨
  ).٩املادة ( اقتصادياً احلصول على الضمان االجتماعي بأي شكل كان النشطني يف املائة من السكان ٨٠ال ميكن لقرابة 

لتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي لكي تـشمل         على أن تكثف جهودها      حتث اللجنة الدولة الطرف   
للحصول علـى   تكون االشتراكات اإلجبارية    أن  ضمان  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . مجيع العمال 

نظـام الـضمان     عند أدىن حد، وأن تدرج التأمني على البطالـة ضـمن             استحقاقات الضمان االجتماعي  
توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                و. االجتماعي اجلديد 

  .  بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي١٩٥٢عام ل) ١٠٢ رقم(

أنه ال يوجد يف الدولة الطرف نظام للضمان االجتماعي ينص على إنشاء آليات مالئمة      مع القلق    اللجنة   وتالحظ  -١٩
 يف القطاع غري الرمسي، من االستحقاقات       العاملونوميكن الوصول إليها بسهولة لضمان استفادة مجيع العمال، مبن فيهم           

. قات التقاعديـة واسـتحقاقات األمومـة   االستحقافيما يتعلق ب وخباصة ، نظام الضمان االجتماعييتيحهااليت ينبغي أن   
 ٧,٤ يف املائة يف املناطق احلضرية وتنخفض إىل         ٢٦,٩٨ تبلغأن نسبة التغطية االجتماعية     مع القلق أيضاً     اللجنة   وتالحظ

  ).٩املادة  (املناطق الريفيةيف املائة يف 

غية إنشاء اآلليـات الالزمـة      بهبا   االجتماعي   الضماننظام  تقييماً ل  الدولة الطرف    جتريتوصي اللجنة بأن    
ن يف القطـاع غـري الرمسـي،        ن جلميع العمال، مبن فيهم العاملو      إتاحة تغطية اجتماعية واسعة تضم     لكفالة

  .االستحقاقات التقاعدية واستحقاقات األمومة ، وخباصةمناسبةاستحقاقات 
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  .)١٠املادة (ت األخرية جرائم قتل النساء يف السنواعدد وحتيط اللجنة علماً مع القلق بازدياد   -٢٠

خاصة والقيام   وفعالة لوضع حد جلرائم قتل النساء،        عاجلةحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري         
  .  فيها ومعاقبة مرتكبيهابالتحقيق

أيـضاً   حتيط علماً ومع ذلك فإهناسيما العنف املرتيل،   العنف اجلنساين، والةوحتيط اللجنة علماً مع القلق مبشكل       -٢١
  ). ١٠املادة ( من القانون اجلنائي اجلديد اليت تعرف العنف املرتيل بوصفه جرمية جنائية ١٩٥باملادة 

  :عاجلةحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري 

  إىل العدالة بصورة فعالة؛وصول التتيح لضحايا العنف اجلنساين إمكانية كي ل  )أ(  

  الئقة؛تتيح إقامة  مآوى وتنشئلضحايا توفر محاية الشرطة للكي و  )ب(  

 القرارات  صنعحتافظ على حمافل متكن املرأة من املشاركة بصورة مباشرة يف عملية            لكي  و  )ج(  
 هـذه تعـزز   أن  سيما فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالعنف ضد املرأة، و         على الصعيدين احمللي والوطين، وال    

   اجملتمع املدين؛جانبن  املرأة ومتثيلها ممشاركةاحملافل وتضمن 

 بشأن توفري التدريب    مثلتتخذ تدابري وقائية وتدابري للتوعية بشأن العنف اجلنساين،         أن  و  )د(  
سيما للعـاملني مـن بينـهم يف وحـدات الـشرطة              الشرطة، وال  لرجالحقوق املرأة والعنف اجلنساين     

  .للنساء املخصصة

 التقدم احملرز   عن التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة        يف تلقتويف هذا الصدد، ستكون اللجنة ممتنة لو        
  .يف مكافحة العنف اجلنساين

سـتحقاقات  الحلصول على ا  ا يف املائة من السكان      ١٣,٨٥ه ال حيق إال لنسبة      وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن       -٢٢
  ).١٠املادة (العامة للشيخوخة 

من أن يعيـشوا    عاية اجتماعية ميكن األشخاص املسنني      تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برنامج ر       
  .حياة كرمية

السكان يف املناطق احملاذية للمحيط اهلادئ واملنـاطق        فيما يتعلق باألمن الغذائي، تعرب اللجنة عن قلقها لكون          و  -٢٣
. ضعيف للغايـة يف وضع لكوهنم  الوسطى ومنطقيت األطلسي املتمتعتني باحلكم الذايت يواجهون نقصاً خطرياً يف األغذية و           

ة ال ينفـذ بـصورة فعالـة ومـستدام      وعأن برنامج القضاء التام على اجل     مع القلق    اللجنة   تالحظوباإلضافة إىل ذلك،    
  ).١١ املادة(

دامة الفعالني لربنامج القـضاء  ستتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان التنفيذ واإل        
سيما يف املناطق احملاذية للمحيط اهلادئ واملناطق الوسطى ومنطقيت األطلسي املتمتعتني        التام على اجلوع، وال   

وينبغـي أن   . عدم التمييز املنصوص عليها يف العهد والدسـتور       املتعلقة ب ألحكام  لباحلكم الذايت، وبأن متتثل     
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الذين ليس لـديهم     نأن ختصص حقاً قسائم الغذاء ألفقر السكا      باإلضافة إىل ذلك،    تضمن الدولة الطرف،    
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تعتمـد مـشروع القـانون املتعلـق بالـسيادة                 . موارد ذاتية 

  .الغذائيني واألمن

 وألن أكثر من ثلثي سكان نيكاراغوا يعيـشون يف          اإلسكانلعجز الكبري يف جمال     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا       -٢٤
  ).١١املادة  (٢٠٢٥-٢٠٠٥خطة اإلسكان الوطنية للفترة حمددة مثل  برامج مساكن مكتظة على الرغم من وجود

 ،بال مأوى الذين هم   التدابري املالئمة حلل مشكل األشخاص      مجيع  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ        
سكن لألسر ذات الدخل املـنخفض والفئـات املهمـشة    وإعانات ائتمان  أن تتيح إمكانية احلصول على      و

  .حتسِّن خدمات إمداد املساكن املوجودة باملياه واملرافق الصحيةمة، وأن واحملرو

ناغوا يعيشون يف مستوطنات غري خمططة وال يتمتعون ا يف املائة من سكان م   ٤٥وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن         -٢٥
لعجز الكبري يف قها أيضاً إزاء اوتعرب اللجنة عن قل. ييضمان حيازة قانوين وهم بالتايل معرضون دوماً خلطر الطرد القسر

حمددة مثل   وألن أكثر من ثلثي سكان نيكاراغوا يعيشون يف مساكن مكتظة على الرغم من وجود برامج                 اإلسكانجمال  
  ).١١املادة  (٢٠٢٥-٢٠٠٥خطة اإلسكان الوطنية للفترة 

الفقرة (الئم  املسكن  ال يف   بشأن احلق ) ١٩٩١(٤تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          
حاالت إخالء املساكن : املالئم  بشأن احلق يف السكن٧، وإىل تعليقها العام رقم    ) من العهد  ١١ من املادة    ١

رف أن ختصص موارد كافية لتنفيـذ        وتطلب إىل الدولة الط    ،) من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (باإلكراه  
ائتمان مبا يف ذلك إمكانية احلصول على  سكن يكون يف املتناول، احليازة وإتاحةأمن ضمان هتدف إىل برامج 
وتطلب اللجنة إىل الدولـة     . واحملرومةسكن لألسر ذات الدخل املنخفض والفئات املهمشة        إعانات  وعلى  

  . خدمات إمداد املساكن املوجودة باملياه واملرافق الصحيةأيضاً أن حتسنالطرف 

 من القانون اجلنائي،    ١٤٥ إىل   ١٤٣ املواد   يف باحلظر العام املفروض على اإلجهاض       وحتيط اللجنة علماً مع القلق      -٢٦
. فيها احلمل خطراً على احلياةيفترض أن يكون  يف حاالت االغتصاب وسفاح احملارم واحلاالت اليت    مبا يف ذلك اإلجهاض   

 القانون الذي كان جييز اإلجهـاض يف        ٢٠٠٦قد ألغى يف عام      ألن الربملان    باإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها      و
 فيها وفـاة  ترتبط الظروف ألسباب عالجية وألنه مت منذ اعتماد هذا احلظر تسجيل حاالت موثقة خمتلفة كانت    هذهمثل  

 يف إطار التشريعات السارية قبل تعديل القانون وهو تدخل كان ممكناً إلنقاذ حياهتا، تداخل طيب مالئم  عدم إجراء   باحلامل  
  .)١٠ من املادة ٢قرة الف(

إتاحـة  اإلجهـاض ودراسـة إمكانيـة       ب املتعلقة تشريعاهتا   إعادة النظر يف  حتث اللجنة الدولة الطرف على      
حاالت اإلجهاض ألسباب عالجية أو حاالت احلمل ظر العام املفروض على اإلجهاض، يف احلاستثناءات من 

تدابري ملساعدة  ذلك، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف       وباإلضافة إىل   .  االغتصاب أو سفاح احملارم    الناجتة عن 
أو غري   املرأة على جتنب احلمل غري املرغوب فيه لكي ال تضطر إىل اللجوء إىل عمليات إجهاض غري قانونية                

وينبغي أن تتجنب الدولة الطرف أيضاً معاقبة       . آمنة ميكن أن هتدد احلياة أو إىل عمليات إجهاض يف اخلارج          
  . مسؤولياهتم املهنيةيني يف معرض أداء املهنيني الطب
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أن عمليات اإلجهاض السرية تسبب وفاة      املرتفعة لوفيات األمهات والرضع و    عدالت  امل اللجنة مع القلق     وتالحظ  -٢٧
  ).١٢من املادة ) أ(٢ والفقرة ،١٠ من املادة ٢الفقرة (أعداد كبرية من النساء 

ى مواصلة اجلهود اليت تبذهلا خلفض معدل وفيات األمهـات          تشجع اللجنة الدولة الطرف تشجيعاً قوياً عل      
عمليات اإلجهـاض   النامجة عن    وفيات اإلناث    ة مشكل حللوالرضع وعلى اختاذ التدابري التشريعية الالزمة       

املناهج الدراسية  اجلنسي ووسائل تنظيم األسرة مناقشة صرحية يف        التعليم  مواضيع  ، وتوصي مبناقشة    السرية
وكذلك، توصي اللجنـة    . احلمل املبكر واحليلولة دون انتقال األمراض اجلنسية       يف جتنب    وذلك للمساعدة 

  .العهدمتفقاً مع أحكام  يكون واإلجنابيةبأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً بشأن الصحة اجلنسية 

نائي اجلديد، تعرب عن     إذ حتيط علماً بأن االجتار باألشخاص يعرَّف بوصفه جرمية جنائية يف القانون اجل             ،واللجنة  -٢٨
  )١٠ من املادة ٣الفقرة ( يف الدولة الطرف موجودأسفها ألن االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي 

 عـن طريـق   سيما مكافحة االجتار بالنساء واألطفال، وال   الرامية إىل    الدولة الطرف التدابري     ينبغي أن تعزز  
  :يلي ما

خطورة احلالة على األشخاص الذين يستغلون النـساء        تناسبة مع   عقوبات م  ضمان توقيع   )أ(  
   األغراض؛هذهواألطفال ملثل 

 بأن استغالل النساء واألطفال ألغراض جنسية يشكل        اجلمهورمواصلة جهودها لتوعية    و  )ب(  
  جرمية جنائية؛

  إتاحة دورات تدريبية للسلطات املختصة؛و  )ج(  

  .ا االستغالل اجلنسيتوفري احلماية واملساعدة لضحايو  )د(  

 إمكانيـة   ه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الصحة، مثـل             وتعرب اللجنة عن قلقها ألن      -٢٩
من ) د(٢الفقرة  (فإن ذلك ما زال حمدوداً للغاية       حصول الفئات الضعيفة واملهمشة على اخلدمات الصحية العامة اجملانية،          

  ).١٢املادة 

يف جمال الصحة وتطلب إليها أن تعتمد سياسة صحية شـاملة،           اجلهود   بزيادةة الدولة الطرف    توصي اللجن 
وتطلـب  . شاملةان على رعاية صحية أولية جمانية       تشمل برامج للوقاية َتضَمن إمكانية حصول أفقر السك       

ت ومؤشـرات    تـشمل بيانـا    حمدَّثةاللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها القادم معلومات مفصلة           
  .إحصائية مصنفة تسمح بتقييم التقدم احملرز يف هذا اجملال

فريقـي  لية واجملتمعات املنحدرة من أصل أ     الشعوب األص املرتفع لدى   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل األمية          -٣٠
لنظام  اخلطة املوضوعة قإطالسيما يف منطقة األطلسي الشمالية املتمتعة باحلكم الذايت، على الرغم من  والبصورة خاصة، 

  ).١٣املادة  (إطار قانون التعليم العام اجلديد، يف ٢٠١٣-٢٠٠٣تعليمي للمنطقة املتمتعة باالستقالل الذايت للفترة 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات قصرية األجل ومتوسطة األجل لتنفيذ التدابري الرامية               
  . يف منطقة األطلسي الشمالية املتمتعة باحلكم الذايتسيما إىل خفض معدل األمية، وال

، املـربم بـني اجلمهوريـة       اتفاق التجارة احلـرة    لتأثريوتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم شامل           -٣١
 احلقـوق   على إعمال ،  ٢٠٠٥أكتوبر  / واملصدق عليه يف تشرين األول     ،أمريكا الوسطى والواليات املتحدة   والدومينيكية  

وكذلك، تشجع اللجنـة    . احملرومنيسيما حقوق الفئات واألشخاص املهمشني أو        القتصادية واالجتماعية والثقافية، وال   ا
 التدابري املتخذة، عمالً حبظر التمييز، لتخفيف اآلثـار     عنالدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات          

  .بيانات إحصائية مصنفة كور على الصعيد احمللي، إن وجدت، فضالً عن تضمينهاالتفاق املذتطبيق السلبية املترتبة على 

 اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة       يف ذلـك  الدولة الطرف خطتها وبراجمها الوطنية، مبـا         وتوصي اللجنة بأن تطبق     -٣٢
بـني  وم على املساواة     وتضمنها هنجاً مالئماً يراعي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويق         ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة

تقـدم الدولـة    وتوصي اللجنة، يف هذا الصدد، بأن       . الفئات املتأثرة الفعالة من جانب    شاركة  امل وعدم التمييز و   اجلنسني
 الدولـة الطـرف   امتثـال  اللجنة مـن تقيـيم مـدى    حمددة لكي تتمكَّن معلومات الطرف يف تقريرها الدوري القادم   

  .االلتزامات هلذه

جلهود اليت تبـذهلا لوضـع      نة الدولة الطرف على أن تواصل، بالتنسيق مع منظومة األمم املتحدة، ا           وتشجع اللج   -٣٣
سيما يف املناطق اليت حتتاج إىل إيالئها االهتمام علـى           احلد من الفقر ومن عدم املساواة، وال      للمساعدة يف   برامج  وتنفيذ  
  . األولوية، كمنطقة الساحل الكارييبسبيل

 احلقوق لرصـد اإلعمـال التـدرجيي        ترتكز على  بأن تعتمد الدولة الطرف مؤشرات ومقاييس        وتوصي اللجنة   -٣٤
أن  و- الضعيفة وخاصة حسب املنطقة والفئة - قاعدة بيانات مصنفة وق املعترف هبا يف العهد وأن تضع هلذا الغرضللحق

  . البيانات بصورة منتظمةهذهحتدِّث 

عـام  ل) ١٦٩رقـم   (عملية االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية        بطرف  ن تعجِّل الدولة ال   ي اللجنة بأ  وتوص  -٣٥
 املبادئ املكرسة يف    جهودها الرامية إىل تعزيز وتنفيذ    كما تشجعها على مواصلة     .  بشأن الشعوب األصلية والقبلية    ١٩٨٩

  .قوق الشعوب األصليةحب املتعلقإعالن األمم املتحدة 

قوق اإلنسان يف املتعلقة حبة الطرف على الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية وتوصي اللجنة بأن تصدق الدول  -٣٦
) ١١٨رقم (وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية ) بروتوكول سان سلفادور(جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ).الضمان االجتماعي( بشأن املساواة يف املعاملة ١٩٦٢لعام 

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠لجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس حبلول وتطلب ال  -٣٧

 -  -  -  -  -  

 


