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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفوض       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  نيكاراغوا    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير               

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           . وق اإلنسان حق

. وقد روعيت يف إعداد التقرير وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االسـتعراض            . التقرير
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة          

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق            . ال تزال صاحلة  إن كانت   
األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى               

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات         /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .ية حلقوق اإلنسانالدول
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 احملددة هليئات املعاهدات

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٧٨فرباير / شباط١٥ ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدول
 - ال يوجد ١٩٨٠مارس / آذار١٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول يوجدال  ١٩٨٠مارس / آذار١٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٨٠مارس / آذار١٢

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
   واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعداماملدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥

 - ال يوجد ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٧  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الـدولالشكاوى املتبادلة بـني       ال يوجد ٢٠٠٥يوليه / متوز٥

  ال): ٢١املادة (
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  -  ال يوجد  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥

 - ال يوجد ١٩٩٠أكتوبر /األول تشرين ٥ اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك        

  األطفال يف الرتاعات املسلحة
اإلعالن املُلزم مبوجـب      ٢٠٠٥مارس / آذار١٧

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         
  ل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال وبغاء األطفال واستغال

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         
  أسرهم

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول  ))٣(٤٣املادة (نعم   ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦
  ال/نعم): ٧٦املادة (

):٧٧املـادة   (شكاوى األفـراد    
  ال/نعم

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، والربوتوكـول االختيـاري)٣( الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة :طرفاً فيهانيكاراغوا املعاهدات األساسية اليت ليست  
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع)٢٠٠٨توقيع فقط،   (األشخاص ذوي اإلعاقة    والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      أشكال التمييز ضد املرأة،      القضاء على مجيع  التفاقية  

  .األشخاص من االختفاء القسري
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم عية واملعاقبة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلما
 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، عدا اتفاقييت  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(ة ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساسي
 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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أوصت جلنة مناهضة التعذيب نيكاراغوا بأن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع              -١
ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن        ، وأوصتها اللجن  )٨(األشخاص من االختفاء القسري   

  .)٩(تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
ـ         ٢٠٠٨يف عام     -٢  الدوليـة   ة، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن االتفاقي

غوا، وأوصـت   ا التمييز العنصري هلا قوة القانون العادي يف نيكار        للقضاء على مجيع أشكال   
بأن يتم النظر يف إمكانية إدراج االتفاقية املذكورة يف قائمة املعاهدات الدولية الواردة يف املادة              

  .)١٠( من الدستور٤٦
، رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسن         ٢٠٠٨ويف عام     -٣

. )١١( املتعلق حبماية الالجئني   ٦٥٥ وبالقانون رقم    ، املتعلق مبشاركة املواطنني   ٤٧٥القانون رقم   
 بتسليط الضوء   )١٣( وفريق األمم املتحدة القطري    )١٢(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   كل من   وقام  

عـزز  الفرص، الـذي ي تكافؤ  اعتماد قانون املساواة يف احلقوق و٢٠٠٨على أنه قد مت يف عام      
 وفريـق األمـم املتحـدة       )١٤(وأكد املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      . املساواة بني اجلنسني  

وأفاد فريق .  املتعلق بالسيادة واألمن يف جمال الغذاء والتغذية      ٢٠٠٩ أمهية قانون عام     )١٥(القطري
املـصادقة علـى    األمم املتحدة القطري أن إقرار قوانني من قبيل القوانني املذكورة، فضالً عن             

حتسني  على   الصكوك دولية من قبيل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، قد عم          
  .)١٦( حتسيناً جوهرياًالقانوين لإلقرار حبقوق اإلنسان ومحايتهااإلطار 

   حلقوق اإلنسان وهيكلهاايتاإلطار املؤسس  -جيم  
ق االقتـصادية واالجتماعيـة     ، نوه كل من اللجنة املعنية بـاحلقو       ٢٠٠٨يف عام     -٤

 باملوافقة يف   )١٩( وفريق األمم املتحدة القطري    )١٨(، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )١٧(والثقافية
 ، بشأن مكتب أمني املظامل املتعلقة حبقـوق اإلنـسان         ٢١٢ على القانون رقم     ١٩٩٥عام  
ة التنـسيق الوطنيـة     ، قامت جلن  ٢٠٠٦ويف عام   . ١٩٩٩ يف عام    تعيني أمني املظامل األول   وب

للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبنح هيئة الدفاع عن حقـوق اإلنـسان              
  .)٢٠("املركز ألف"
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري نيكاراغوا بأن تتخذ ما           ٢٠٠٨ويف عام     -٥

لعنصري بوصفها اهليئـة    يلزم من تدابري لالعتراف رمسياً باللجنة الوطنية للقضاء على التمييز ا          
ملكافحة العنصرية، وأن ختصص املوارد املاليـة والفنيـة         رمسية  املكلفة برسم وتنفيذ سياسة     

  .)٢١(الالزمة لعملها على النحو املناسب



A/HRC/WG.6/7/NIC/2 

GE.09-17349 4 

، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتعيني حماميني خاصني معنيني          ٢٠٠٨ويف عام     -٦
العرقية؛ وذوي اإلعاقـة؛    لفئات  والشعوب األصلية وا  بشؤون األطفال واملراهقني؛ والنساء؛     

  .)٢٢(واحملرومني من حريتهم؛ ومن أجل املشاركة املدنية
 نظام التعليم ٢٠٠٨وبني فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة استحدثت يف عام          -٧

 يقر مبا    الذي ٢٠٠٦اإلقليمي يف املناطق املتمتعة باحلكم الذايت، املنصوص عليه يف قانون عام            
ساحل الكارييب من حقوق يف التعلـيم       احملاذية ل نطقة  املالعرقية يف   الفئات  للشعوب األصلية و  

 كما يقضي باستحداث مكتب املنسق اخلـاص        ،املشترك بني الثقافات بلغات هذه الشعوب     
       وهذه منجزات مؤسـساتية    .  العرقية لفئاتالتابع هليئة الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية وا       

  .)٢٣(ال ُيستهان هبا وتستحق إبرازها

  تيةاالتدابري السياس  -دال   
جلنة مناهضة التعذيب خبطة العمل الوطنية ملنع العنف املرتيل        أشادت  ،  ٢٠٠٩يف عام     -٨

  . )٢٤(والعنف اجلنسي
، نوه كل من اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            ٢٠٠٨ويف عام     -٩

 بربامج القضاء التام على اجلوع، والقضاء التام        )٢٦(األمم املتحدة القطري   وفريق   )٢٥(والثقافية
 التحرر من -نعم أستطيع "على الربا، وحتقيق السيادة واألمن الغذائيني ملدى احلياة، وبربنامج        

وبني فريق األمـم املتحـدة      . ٢٠١٢-٢٠٠٩، وبتنفيذ خطة التنمية البشرية للفترة       "األمية
 على تنفيذ برنامج مكافحة الفقر وحتقيق األمـن         ٢٠٠٧تعمل منذ عام    القطري أن احلكومة    

والسيادة يف جمال الغذاء والتغذية، املسمى برنامج القضاء على اجلوع، والذي يويل األولويـة           
لألسر الفقرية يف املناطق الريفية وللشرائح املهمشة يف املناطق احلضرية، ويتم مبوجبه تـسليم              

  . )٢٧(على وجبات غذائيةالنساء بطاقات للحصول 
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسـفها            ٢٠٠٨ويف عام     -١٠

لقلة املعلومات عما أحرز من نتائج يف تنفيذ اجلزء األول من خطة التعليم الوطنيـة للفتـرة                 
 ويف عـام  . )٢٨(حرز من تقدم يف هـذا اجملـال       ، وأوصت بزيادة رصد ما أُ     ٢٠١٥-٢٠٠١
املتعلقة بالربنامج العـاملي   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  (، اعتمدت نيكاراغوا خطة العمل      ٢٠٠٥

  .)٢٩(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، اليت تركز على نظام التعليم املدرسي الوطين
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  ن مع هيئات املعاهداتالتعاو  -١  

  )٣٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدِّم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تــأخر تقدميــه منــذ   ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٩فرباير /شباط
حيل موعد تقدمي التقارير من اخلامس عشر       

  ٢٠١١م إىل السابع عشر يف عا
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس يف عـام          -  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٧

٢٠١٣  
تأخر تقدميـه منـذ       ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

أكتوبر  /تشرين األول 
٢٠٠٩  

قرير الرابـع يف عـام      حيل موعد تقدمي الت   
٢٠١٢  

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       
  ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريرين السابع والثامن يف        - ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ٢٠٠٥
 ٢٠١٠عام 

حيل موعد تقدميـه يف      ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٠٠٧  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١٠مايو /أيار

ين يف عـام    حيل موعد تقدمي التقريـر الثـا      
٢٠١٣ 

، ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام        - ٢٠٠٥يونيه /حزيران ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل
، مل يتقرر موعد النظـر      ٢٠٠٨قدم يف عام    

 فيه بعد
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     

  يف الرتاعات املسلحة

، ٢٠٠٧يل منذ عام    تأخر تقدمي التقرير األو     -  -  -
، مل يتقرر موعد النظـر      ٢٠٠٨قُدَّم يف عام    

  فيه بعد
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  املواد اإلباحية

، ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام         - -
 النظـر   ، مل يتقرر موعد   ٢٠٠٨قُدِّم يف عام    

 فيه بعد

اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام  -  -  -

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة

، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       )٣١)(٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣-١٥(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        آخر الزيارات أو تقارير البعثات
  )٣٢)(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٢-٦(

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                 الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  ) أُرجئت- ٢٠٠٦يوليه /كانت معَتزمة يف متوز(

 ويف  ٢٠٠٦أكتـوبر   /يف تـشرين األول   (الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي               الزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عليها بعد
، اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان      )٢٠٠٧يف  (، اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات       )٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  ) من أجل زيارة متابعة٢٠٠٨يف (، الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي )٢٠٠٨يف (ر املدقع والفق

أعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن امتنانه حلكومة نيكاراغوا على ما قدمته مـن مـساعدة يف                    التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
رحب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء        . )٣٣(ة بتنظيم زيارة الفريق وسريها    اجلوانب الفنية واللوجستية املتصل   

  .)٣٤(بالروح التعاونية اليت جرت فيها بعثته
    متابعة الزيارات 

وردَّت .  امـرأة ١٢فئات معيَّنة وأُرسلت أثناء الفترة املستعَرضة مخسة بالغات فيما يتعلق جبملة أمور، من بينها              الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  . يف املائة من البالغات املرسلة إليها٤٠نيكاراغوا على بالغني، أي على ما نسبته 

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة بالقـضايا         
  )٣٥(املواضيعية

، يف  )٣٦(صـة ردت نيكاراغوا على اثنني من االستبيانات اليت أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلا             
  .)٣٧(غضون املهل احملددة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -باء   
، أوفـدت املفوضـية     ٢، وبدعم من الربنامج العاملي لإلجراء       ٢٠٠٧يف هناية عام      -١١

وما قام املستشار به    . )٣٨(مستشاراً يف شؤون حقوق اإلنسان إىل فريق األمم املتحدة القطري         
وإثر ما  .  للحكومة إجناز معظم التقارير اليت تأخر تقدميها إىل هيئات املعاهدات          من عمل أتاح  

قت نيكاراغوا علـى الربوتوكـول      ، صدَّ عمل يف جمايل الدعوة والتوعية    قام به املستشار من     
االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وعلى الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد           

ص باحلقوق املدنية والسياسية، وأعلنت رمسياً اعتزامها التصديق على الربوتوكول          الدويل اخلا 
ونتيجة ملا قام بـه املستـشار يف       . االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

شؤون حقوق اإلنسان من عمل يف سبيل تضمني عمل فريق األمم املتحدة القطـري هنجـاً                
.  عززت وكاالت األمم املتحدة منظور حقوق اإلنسان يف براجمها       قائماً على حقوق اإلنسان،   

فعلى سبيل املثال، يعتزم فرع نيكاراغوا لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي الشروع يف مـشروع              
األوضاع يف السجون، كما سيتم تضمني الربنامج دون اإلقليمي لفرع نيكـاراغوا            لتحسني  

  .)٣٩(املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةللربنامج عمالً متصالً بإعالن األمم 
  .)٤٠(ونيكاراغوا من البلدان اليت تقدم بانتظام تربعات من أجل أنشطة املفوضية  -١٢

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
د املرأة عن قلقها بشأن     ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض       ٢٠٠٧يف عام     -١٣

ن إطار قانوين شامل للقضاء على التمييز ضد املرأة، وحثت نيكـاراغوا            التأخر الطويل يف سَ   
على مواءمة تشريعها الوطين مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                

عية والثقافيـة  ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما   ٢٠٠٨ويف عام   . )٤١(املرأة
عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد املرأة يف اجملاالت السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية،              
وأوصت، هي واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، نيكاراغوا بالعمل على بلوغ األهداف املدرجة            

  . )٤٢(الفرصتكافؤ يف قانون املساواة يف احلقوق و
نة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقهـا إزاء          ، أعربت جل  ٢٠٠٨ويف عام     -١٤

. )٤٣(التمييز املزدوج إزاء نساء الشعوب األصلية واجلماعات املنحدرة من أصـول أفريقيـة            
وشجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة نيكاراغوا على التعجيل خبطى حتسني أوضاعهن             

  .)٤٤(يف مجيع جماالت احلياة
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لقضاء على التمييز العنصري عن قلقها لعدم نص القانون اجلنائي اجلديد           وأعربت جلنة ا    -١٥
على فرض جزاءات حبق املنظمات اليت تشجع على التمييز العنصري، وحثت نيكاراغوا على أن              

  .)٤٥(تصف كل فعل يشجع على التمييز العنصري وحيرض عليه بأنه فعل إجرامي
امـل   باختاذ تدابري مناسبة ملكافحة التح     وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -١٦

سائط اإلعالم العامة واخلاصة، ولضمان وضع نظام احلكم الذايت موضع العنصري يف أجهزة و  
  .)٤٦(التنفيذ الفعال

ـ      -١٧ ذ اوأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن القانون اجلنائي اجلديد الذي دخل حيز النف
أغـسطس  /وصدر عن وزارة الـصحة يف آب . واطاللجترمي  قد ألغى   ٢٠٠٨يف أواسط عام    

  .)٤٧( قرار حيظر على املوظفني الصحيني التمييز ضد أحد بناًء على ميله اجلنسي٢٠٠٩
 يف املائة من السكان يعانون      ١٠ر أن قرابة    قدِّوأفاد فريق األمم املتحدة القطري أنه يُ        -١٨

، بلغـت  ٢٠٠٣ويف عـام  . املسلحعزى إىل الرتاع     يُ إعاقة ما، وأن كثرياً من تلك اإلعاقات      
، شجعت  ٢٠٠٥ويف عام   . )٤٨(نسبة األمية بني السكان ذوي اإلعاقة ضعف املتوسط الوطين        

على أن تراعي متام املراعاة يف سياساهتا وممارسـاهتا املتـصلة           نيكاراغوا  جلنة حقوق الطفل    
  .)٤٩(قني بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعو املوحدةَ القواعَدةباألطفال ذوي اإلعاق

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تزايد عدد جرائم قتل            ٢٠٠٩يف عام     -١٩

النساء خالل السنوات القليلة املاضية كجزء من مشكلة أوسع، هي مشكلة العنـف بـني               
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق     ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٠(اجلنسني، وخباصة العنف املرتيل واجلنسي    

اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء تزايد حاالت قتل النساء، وإزاء ما يبدو من إفالت اجلناة مـن                 
، توفيت  ٢٠٠٩وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أنه، خالل ما مضى من عام            . )٥١(العقاب
عنية باحلقوق االقتـصادية    وحثت اللجنة امل  . )٥٢( امرأة جراء العنف املرتيل وجرائم عادية      ٤٥

واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان نيكاراغوا على أن تتخذ خطوات فورية            
لوضع هناية حلاالت قتل النساء، وأن تقوم بوجه خاص بالتحقيق يف هذه احلاالت ومعاقبـة               

ف ضد املرأة موضـع  ودعت جلنة مناهضة التعذيب إىل وضع التشريع املتعلق بالعن . )٥٣(اجلناة
. )٥٤(التنفيذ التام، وأوصت بتنظيم دورات تدريبية مستمرة ألفراد الشرطة يف هـذا الـشأن             

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان           
ام إىل القضاء، وأن    نيكاراغوا على أن تتيح لضحايا العنف بني اجلنسني إمكانية فعالة لالحتك          

  .)٥٥(توفر هلم محاية من الشرطة، وأن تقيم مرافق إليواء الضحايا
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد تعريف للتعذيب يـشمل مجيـع عناصـر               -٢٠

وأوصـت بتعـديل القـانون    . )٥٦( من االتفاقية١مع أحكام املادة    متاماً  التعذيب مبا يتمشى    
وأثار فريق األمم املتحدة القطري هـواجس       . )٥٧(ة التعذيب اجلنائي العسكري ليشمل جرمي   
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مماثلة، مضيفاً أنه ما زال يتعني إجراء تعديالت إدارية وقضائية تتيح االسـتعانة بـسجالت               
واضحة وإجراء حتقيقات فورية يف ما يرد من شكاوى عن حاالت إساءة املعاملة، وخباصة يف             

  .)٥٨(عقاب يف هذه احلاالتخمافر الشرطة، بغية مكافحة اإلفالت من ال
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقها إزاء احلظر العام لإلجهاض يف القانون               -٢١

اجلنائي، حىت يف حاالت االغتصاب أو سفاح احملارم، وهي حاالت كثرياً ما تكون نتيجـة               
. )٥٩(اة احلامل مباشرة جلرائم العنف ضد اإلناث، أو يف حاالت احلمل اليت يبدو أهنا هتدد حي             

أن  نيكاراغوا على    )٦١( وفريق األمم املتحدة القطري    )٦٠(وحث كل من جلنة مناهضة التعذيب     
املعنيـة  لجنـة   الالنظر يف تشريعها املتعلق باإلجهاض، على حنو ما سبق أن أوصت به             تعيد  

حلقوق القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنـة املعنيـة بـا              ب
ستثناءات عن  تضمني تشريعها ا  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى أن تنظر يف إمكانية         

احلظر العام لإلجهاض يف حاالت اإلجهاض العالجي واحلمل الناجم عن اغتصاب أو سحاق             
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب نيكاراغوا بأن          . )٦٢(ارمبني احمل 

  .)٦٣(تحاشى معاقبة العاملني يف احلقل الطيب لدى اضطالعهم مبهامهم املهنيةت
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار تعرض احملتجزين إلساءة              -٢٢

املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وخباصة يف السجون، وأوصـت باختـاذ              
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب جبملة أمور، مـن        . )٦٤( إلهناء هذه احلالة   خطوات فورية وفعالة  

  .)٦٥(التعرف على عالمات التعذيب وإساءة املعاملةيف جمال بينها النهوض بالتدريب اخلاص 
، الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٣

  . حاالت مل يبت فيها بعد١٠٣  أن هناك يف نيكاراغوا)٦٦(الطوعي
زيادة جلنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء إساءة معاملة األطفال، وحثت على           وأبدت    -٢٤

. )٦٧(اجلهود الرامية إىل معاجلة هذه املسألة، وعلى تعزيز آليات مكافحة مجيع أشكال العنف            
  .)٦٨(، قدمت جلنة حقوق الطفل توصية مماثلة٢٠٠٥ويف عام 

 حقوق الطفل عن قلقها ألن التشريع الذي حيظر مجيع أشكال العنف            وأعربت جلنة   -٢٥
ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة اجلسدية، ال يبدو أنه يفسر بأنه حيظر مجيع أشكال العقوبة                

وأفاد فريـق األمـم     . )٦٩(اجلسدية، وأن هذه العقوبة ما زالت حتظى بقبول واسع يف اجملتمع          
معاملة األطفال  إساءة   لوزارة التعليم حيظر     ١٣٤/٢٠٠٩وزاري  املتحدة القطري أن االتفاق ال    

وأوصت جلنـة   . )٧٠(هم أو معاقبتهم جسدياً أو معنوياً أو نفسياً يف املراكز التعليمية          َءأو إيذا 
نيكاراغوا بأن حتظر صراحةً املعاقبة اجلسدية لألطفال جبميع أشكاهلا، وبـأن           حقوق الطفل   

وقدمت اللجنة املعنية حبقـوق     . )٧١(فهم ضد العقوبة اجلسدية   محالت توعية للعامة وتثقّ   تشنَّ  
  .)٧٢(اإلنسان توصية مماثلة
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عى عن حاالت توقيف    دَّوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن ما يُ           -٢٦
غري مشروعة بصدد االحتجاجات العامة، وأوصت نيكاراغوا حبماية أرواح وسالمة األفـراد       

 يف إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية، الذي يسمح للشرطة بتوقيف النـاس            كافة، وبأن تنظر  
  . )٧٣( توقيفاتدون مذكر

 عن قلقهمـا    )٧٥( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٧٤(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب     -٢٧
وأوصـت جلنـة    . إزاء املشكلة اخلطرية املتمثلة يف اكتظاظ السجون ورداءة األوضاع فيها         

تعذيب نيكاراغوا جبملة أمور، من بينها تعزيز اإلجراءات املستقلة املتعلقة بتفتـيش            مناهضة ال 
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن مراكز االعتقال تواجه بوجه عام أوضاعاً            . )٧٦(السجون
من االكتظاظ ورداءة البىن التحتية وحمدودية إمكانية احلصول على الرعاية الـصحية            خطرية  
  .)٧٧(عقلية وعلى الغذاءوالالبدنية 
ونوهت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إىل أن االجتـار              -٢٨

باألشخاص ُيعرَّف يف القانون اجلنائي اجلديد بأنه جناية، إال أهنا أعربت عن أسفها لوجـود               
للجنـة املعنيـة    وأوصت ا . )٧٨(ظاهرة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي      

. )٧٩(حبقوق اإلنسان جبعل االجتار بالنساء واألطفال واستغالهلم لألغراض اجلنـسية جنايـة           
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنـة املعنيـة حبقـوق             

ـ            ار بالنـساء   اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة نيكاراغوا مبكافحة االجت
  . وبزيادة حماكمات اجلناة والعقوبات الواجبة يف حقهم)٨٠(واألطفال

وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء العدد املتزايد من أطفال الشوارع، وخباصة يف               -٢٩
ماناغوا، وأوصت نيكاراغوا بإعادة تأهيل هؤالء األطفال وبأن توفر هلم الغـذاء واملـأوى              

  .)٨١(من رعاية صحية وفرص تعليميةالوافيني وما يلزمهم 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
، نوه الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن قـانون اإلجـراءات            ٢٠٠٦يف عام     -٣٠

ت، اجلنائية قد استعاض عن النهج االستجوايب املتبع سابقاً بنظام قضائي قائم على فض اخلصوما          
  .)٨٢(ما أتاح اختصار فترات التحقيق واحملاكمة واخنفاض عدد احملتجزين رهن احملاكمة

الزمنية احملـددة يف قـانون      ملَهل  ونوه الفريق العامل إىل تزايد حاالت عدم التقيد با          -٣١
السجناء من ِقَبل نظام القضاء والذين      الفئة اخلاصة من    حالة  كما نوه إىل    . اإلجراءات اجلنائية 

من وال إمكانية هلم لالستفادة من سبل االنتصاف اليت          سبيل هلم لالتصال بالعامل اخلارجي       ال
، أي من ُزّج هبـم يف غياهـب         "املمنوحون"وهم يسمون أنفسهم     .حقهم االستفادة منها  

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باختـاذ  . )٨٣(هلا" موهوبني"، أو "ممنوحني"السجون بوصفهم   
، كما أوصت بإيالء  من حق يف الدفاعلكل شخص حمروم من حريتهما ل تدابري لضمان إعما

  .)٨٤( ذي أولوية حلالة احملتجزين املتروكني دون رعايةماهتما
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، ذكرت جلنة مناهضة التعذيب أهنا تشاطر الفريق العامـل املعـين            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٢
ة وواضحة ومنهجيـة،    باالحتجاز التعسفي قلقه بشأن افتقار خمافر الشرطة إىل سجالت فعال         

  .)٨٥(حتسينات جوهرية يف هذا الشأنجراء وأوصت بإ
 وعـدم   وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها بشأن عدم حيادية النظـام القـضائي             -٣٣

، وخباصة بشأن ما ُيّدعى عن حدوث خمالفات يف تعيني القضاة، وعـن الفـساد               استقالليته
غوا بضمان استقالل القضاء استقالالً تامـاً       وأوصت نيكارا . وحاالت التأخر يف إقامة العدل    

  .)٨٦(ومكافحة الفساد
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب نيكاراغوا بضمان أن تكون إجـراءات االحتجـاز              -٣٤

مطابقة لقواعد احملاكمة العادلة، وأن تسهر على احترام املدة القانونيـة لالحتجـاز رهـن               
  .)٨٧( معقوالًاحملاكمة، وأالّ تتجاوز إجراءات احملاكمة أجالً

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن إمكانية االحتكام إىل القضاء ما زالـت غـري                 -٣٥
متاحة لغالبية نساء نيكاراغوا، وخباصة من يتعرضن أو من تعرضن منهن للعنف أو من وقعن               

  .)٨٨(ضحية لالجتار هبن
 مراكـز    يف وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بفـصل القاصـرين عـن الراشـدين             -٣٦

 وجبعل نظام قضاء األحداث متطابقاً كلياً مع أحكام اتفاقية مناهضة التعـذيب             )٨٩(االعتقال
وأوصت جلنة حقـوق  . )٩٠(من قواعد األمم املتحدة ذات الصلة بقضاء األحداث    مع غريها   و

النظـر يف   يف   وبأن تشرع هذه احملـاكم       ،الطفل بإنشاء حماكم متخصصة يف شؤون األسرة      
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب نيكـاراغوا بـأن        . )٩١(عروضة عليها دون تأخري   الدعاوى امل 

  .)٩٢(تضمن سجن النساء والرجال يف مرافق منفصلة
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب نيكاراغوا بأن تكفل التحقيق الفوري والرتيه يف ما              -٣٧

لقاسـية أو   قد يردها من شكاوى عن التعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة ا               
الالإنسانية أو املهينة، وبأن تكفل إجراء ما يلزم من حتقيقات فيها وإنزال عقوبات مبرتكبيها              

  .)٩٣(منعاً لإلفالت من العقاب ومكافحة له
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بضمان حق مجيع ضحايا التعذيب يف االستفادة من              -٣٨

  .)٩٤(ون أو يف الواقع العملياجلرب والتعويض وإعادة التأهيل، سواء يف القان
بني نظام قضاء الدولة    االنسجام  وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أنه، حرصاً على           -٣٩

ونظام قضاء الشعوب األصلية واملنحدرين من أصول أفريقية، ينبغي تفادي أي تشويه لدور              
 والوكيل اجملتمعي، وبّين    البىن التحتية اجملتمعية، وحتديداً فيما يتعلق بوظائف القاضي التقليدي        

ه، يف القضايا اليت تصدر بشأهنا أحكام خاطئـة، فـإن           أن قانون العقوبات احلايل يقضي بأن     
  .)٩٥(القضاة التقليديني هم الذين يتولون الفصل يف تلك القضايا
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ونّوه الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل شدة العقوبـات الـيت يفرضـها                -٤٠
اجلرائم املتصلة بتعاطي املخدرات واالجتار هبا، حيث يبدو أن تلك العقوبات ال            القانون على   

وأشار إىل الغرامة املفرطة املفروضة على مرتكيب . تتناسب تناسباً عادالً مع درجة تلك اجلرائم    
  .)٩٦(تلك اجلرائم، حيث ميكن استبدال تلك الغرامة باحلبس سنة إضافية يف حال عدم دفعها

   الزواجاحلق يف  -٤  
اعتماد ، كررت جلنة حقوق الطفل توصيتها لنيكاراغوا بأن تبادر إىل           ٢٠٠٥يف عام     -٤١

الذي يقضي برفع احلد األدىن لـسن الـزواج         اجلديد  وتنفيذ مشروع قانون األحوال املدنية      
  . )٩٧(حبيث يصبح واحداً للذكور واإلناث على السواء

السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع       -٥  
  واحلياة السياسية

بأن تـضع   أوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان نيكاراغوا            -٤٢
يف سـبيل   ملا يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان، وال سيما النساء اللوايت يناضلَن             هنايةً  

 منتظمة وحاالت اضطهاد وهتديـد بالقتـل،   ات أنه مضايق ا ُيشتبه يف  ملحقوق املرأة،   إعمال  
لمنظمـات  لمعاقبة املسؤولني عن هذه األفعال على النحو الواجب، وأن تكفل           أن تضمن   وب

كما أوصت جلنة مناهضة التعذيب    . )٩٨(االجتماعاحلق يف حرية التعبري و    العاملة يف هذا اجملال     
ة واملتعاطفني معهم وممثلي املنظمات غري احلكومية بتوفري محاية وافية ألعضاء املعارضة السياسي

  .)٩٩(لدى خروجهم يف مظاهرات سلمية
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري نيكاراغوا بـأن تكفـل مـشاركة       - ٤٣

الشعوب األصلية واجلماعات املنحدرة من أصول أفريقية مشاركة تامة يف الشؤون العامة       
  .)١٠٠(على مجيع األصعدة

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل نيكاراغوا ٢٠٠٧يف عام و  - ٤٤
يف احلياة العامة مشاركة تامة وعلى قدم املساواة مع         أن تعجِّل بعملية زيادة مشاركة املرأة       

، ٢٠٠٩ويف عـام  . )١٠١(بطرق منها اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وشن محالت توعية الرجل،  
لشعبة األمم املتحدة لإلحصاءات أن نسبة املقاعد اليت تـشغلها نـساء يف   بّين مصدر تابع   

 يف املائة   ١٨,٥ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٠,٧اهليئة التشريعية الوطنية قد اخنفضت من       
  .)١٠٢(٢٠٠٩يف عام 

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
ل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات      ، طلبت جلنة خرباء منظمة العم     ٢٠٠٨يف عام     -٤٥

والتوصيات إىل نيكاراغوا أن ُتعدِّل قانون نقابات العمال مبا يكفل للعمال حقهم يف إنـشاء               
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ات خـارج   ـع املـستوي  ـام إليها، وذلك على مجي    ـم ويف االنضم  ـمنظمات خيتاروهنا ه  
  . )١٠٣(اهليكل النقايب

حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      ، أوصت اللجنة املعنية با    ٢٠٠٨ويف عام     -٤٦
نيكاراغوا جبملة أمور، من بينها أن تزيد متويلها لسوق العمل غري املنظمة وأن تتأكد من إضفاء                

؛ )١٠٤(الطابع النظامي عليها؛ وأن ُتعدِّل تشريعات العمل لديها ملكافحة انعدام األمان التعاقـدي     
 الصناعة التجميعية التصديرية؛ وأن متنع بـصورة        وأن تضمن حقوق العمال العاملني يف قطاع      

  .)١٠٥(فعالة استغالل العمال وإساءة معاملتهم، وأن تعاقب املسؤولني عن هذه األفعال
، ينبغـي   ٢٠٠٨ونّوه املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل أنه، وفقاً لقانون عام               -٤٧

 بانتظام كيما يتجلى فيه تطور مؤشر أسعار        رفع احلد األدىن لألجور تدرجيياً وإعادة النظر فيه       
اعتماد قانون عمـايل بـشأن التعاقـد مـن          عملية  وبّين أنه سيتابع    . )١٠٦(السلع األساسية 

وقرارات اجمللس الثالثي الوطين الذي أنشئ لتشجيع احلـوار بـني احلكومـة             ،  )١٠٧(الباطن
  .وأصحاب العمل ونقابات العمال

مكافحـة التمييـز    الرامية إىل   ق اإلنسان مبضاعفة اجلهود     وأوصت اللجنة املعنية حبقو     -٤٨
وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     . )١٠٨(الذي تواجهه املرأة يف املسائل املتعلقة بالعمالة      

واالجتماعية والثقافية نيكاراغوا على أن تكفل املساواة يف األجور بني الرجال والنـساء عـن               
وأهابت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنيكاراغوا أن          . )١٠٩(العمل املتساوي القيمة  

تزيد فرص النساء يف التحوُّل من العمل يف القطاع غري النظامي إىل العمل يف القطاع النظامي؛                
وأن تعمل على إنفاذ قوانني العمل احلالية إنفاذاً كامالً؛ وأن تتخذ تدابري فعالة ملنع انتـهاكات                

 وإلنزال العقوبة مبـرتكيب هـذه       ،نساء العامالت يف مناطق التصنيع ألغراض التصدير      حقوق ال 
االنتهاكات؛ والتصدي لعدم االلتزام مبعايري األمان والصحة يف هذه الصناعات؛ وزيادة إمكانية            

  .)١١٠(احتكام النساء العامالت إىل القضاء وحصوهلن على املساعدة القانونية
طفل قلقها إزاء تزايد ظاهرة تشغيل األطفال يف نيكـاراغوا،          وأبدت جلنة حقوق ال     -٤٩

  .)١١١(وأوصت باختاذ مجيع التدابري اجملدية الستئصاهلا

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نيكاراغوا على توسيع            -٥٠

حتديـد   فـل مجيع العمـال؛ وعلـى أن تك      حبيث يشمل   ان االجتماعي   نطاق تغطية الضم  
االشتراكات اإلجبارية للحصول على استحقاقات الضمان االجتماعي عند أدىن حـد، وأن            

كما شجعتها علـى    . )١١٢(ُتدرج التأمني على البطالة ضمن نظام الضمان االجتماعي اجلديد        
فاد فريق األمم املتحدة القطري أن عدد من        وأ. )١١٣(اعتماد برنامج رعاية اجتماعية للمسنني    

 سنة يف نيكاراغوا يزيد عن نصف املليون، وأن نسبة املستفيدين منهم            ٥٥تزيد أعمارهم عن    
  .)١١٤( يف املائة١٠من ضمان اجتماعي تقل عن 
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وشجع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على تعزيز سياسات نيكاراغوا وعلـى               -٥١
 بشأن السيادة واألمن يف جمال الغذاء       ٢٠٠٩ايت عليها يف إطار قانون عام       إضفاء طابع مؤسس  

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نيكاراغوا بأن  . )١١٥(والتغذية
، وهو ما شجع    )١١٦(تكفل وضع برنامج القضاء على اجلوع موضع التنفيذ الفعال واستدامته         

  .)١١٧(عليه كذلك املقرر اخلاص
التخزينية للـشركة   طاقة  بزيادة ال . )١١٨(ورحب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء        -٥٢

ونّوه إىل ما يترتب على توزيع احلبوب األساسـية بأسـعار           . النيكاراغوية لألغذية األساسية  
الفقر، وقال إن هذه اآلثار ستزيد بـشكل  مة بإعانات من الدولة من آثار يف التقليل من          عَّمَد

ملحوظ إذا ما مت األخذ بنظام لتوزيع القسائم توىل فيه األولوية إلتاحة اإلمكانيـة لألسـر                
وحثت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         . املعيشية الفقرية لالستفادة من هذه املنافع     

استراتيجيتها العامة للقضاء على الفقر     واالجتماعية والثقافية نيكاراغوا على أن تعيد النظر يف         
  .)١٢٠( والالمساواة)١١٩(وأن تعزز ما تبذله من جهود يف سبيل مكافحة الفقر

وطلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ختصيص موارد كافية            -٥٣
ل؛ وحتسني خـدمات    لتنفيذ برامج هتدف إىل ضمان أمن احليازة وإتاحة سكن يكون يف املتناو           

؛ وحل مشكلة انعدام املأوى؛ وإتاحة إمكانية احلصول على         )١٢١(اإلمداد باملياه واملرافق الصحية   
  .)١٢٢(ائتمان وإعانات سكن لألسر املنخفضة الدخل والفئات املهمشة واحملرومة

يـة  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة نيكاراغوا على تعزيز إمكان             -٥٤
وشجعت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        . )١٢٣(حصول النساء على الرعاية الصحية    

واالجتماعية والثقافية تشجيعاً قوياً على خفض معدالت وفيات األمهات والرّضع، وأوصت           
، كمـا   )١٢٤(باعتماد قانون بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية يكون متفقاً مع أحكام العهـد           

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتوفري الرعايـة       . )١٢٥( سياسة صحية شاملة   شجعت على اعتماد  
معاجلـة  أن تبـادر إىل     ودعت نيكاراغوا إىل    . واخلدمات الصحية األساسية جلميع األطفال    

مشكلة سوء التغذية والتصدي للمشكلة املؤسفة املتمثلة يف ارتفاع معدالت وفيات الرّضـع             
لقضاء على التمييز العنصري على مكافحة ظـاهرة        وحثت جلنة ا  . )١٢٦(واألطفال واألمهات 

وفيات األمهات يف اإلقليم املتمتع باحلكم الذايت املساِحل للمحيط األطلسي، حيث ما زالت             
  .)١٢٧(معدالت هذه الوفيات أعلى كثرياً من املتوسط الوطين

إلصابة وأوصت جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا بزيادة جهودها الرامية إىل منع انتشار ا         -٥٥
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن نسبة اإلصابة        . )١٢٨(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

  .)١٢٩(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٣,٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧,٧به قد ارتفعت من 
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٨  
تحدة القطري أنه قد بات لدى نيكاراغوا قانون عام جديد بشأن           أفاد فريق األمم امل     -٥٦

وبّين أن نـسبة األميـة قـد        . )١٣٠(، وسياسات تعليمية جديدة   ٢٠٠٧التعليم، اعُتمد عام    
 نتيجة حلملة   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٥ إىل أقل من     ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٠اخنفضت من   

  . )١٣١(حمو األمية
نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة نيكاراغوا بأن تكفل تـساوي          وأوصت اللجنة املع    -٥٧

فرص الفتيات والشابات يف احلصول على التعليم جبميع مراحلـه، واسـتبقاء الفتيـات يف               
وأوصـت جلنـة    . )١٣٢( الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة    ملاماملدارس، وحتسني مستويات إ   

لتفاوت يف فرص احلصول على التعليم بني املناطق        حقوق الطفل جبملة أمور، من بينها إزالة ا       
  .)١٣٣(من أجل التعليميف امليزانية الوطنية احلضرية واملناطق الريفية وختصيص مزيد من املوارد 

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنـة املعنيـة             -٥٨
وشـجعت  . )١٣٤( الشعوب األصلية يف التعليم    حبقوق اإلنسان بأن ُيضَمن بصورة فعالة حق      

 واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         )١٣٥(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري     
 على التقليل من األمية، وخباصة يف اإلقليم املتمتع باحلكم الـذايت            )١٣٦(واالجتماعية والثقافية 

 املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة      وأهابت اللجنة . املساِحل لشمال احمليط األطلسي   
بنيكاراغوا أن تكفل أن تتاح لنساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصول أفريقيـة              

  .)١٣٧(كامل الفرص للحصول على التعليم املناسب

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 على التعجيـل    ، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري نيكاراغوا       ٢٠٠٨يف عام     -٥٩

 ويف  ئ للمحيط اهلـاد   ساحلةوب األصلية يف املنطقة امل    ـبعملية اعتماد القانون املتعلق بالشع    
يكـون متخصـصاً بقـضايا    اء مكتب للمدعي العام ـوسط نيكاراغوا ومشاهلا، وعلى إنش    

  .)١٣٨(الشعوب األصلية
 واللجنة املعنية   )١٣٩(ةوأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي        -٦٠

 بإجراء مشاورات مع الشعوب األصلية قبل منح امتيازات االسـتغالل           )١٤٠(حبقوق اإلنسان 
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنـصري        . االقتصادي لألراضي اليت تعيش عليها    

ة حبقـوق اإلنـسان     واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعني       
نيكاراغوا بأن تشرع فوراً يف عملية تعيني ورسم حدود أراضـي مجاعـات آواس تيـنغين،      

وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      . )١٤١(َتَملُّكهاسندات  ومنحها  
شروعة والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حبظر ما تقوم به أطراف ثالثة من أنشطة غري م             

كما دعت إىل إجراء حتقيقات يف هذه األنـشطة غـري   . هلاهناية على تلك األراضي وبوضع    
  .)١٤٢(املشروعة ومعاقبة املسؤولني عنها
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، ذكر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          ٢٠٠٩ويف عام     -٦١
 االحترام الكامل حلقـوق     للشعوب األصلية أنه سيواصل رصد ما ُيحَرز من تقدم يف ضمان          
  .)١٤٣(سكان آواس تينغين األصليني يف أراضيهم من ِقَبل األطراف الثالثة

، قام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          ٢٠٠٥ويف عام     -٦٢
، مع املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز            )١٤٤(للشعوب األصلية 

ي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بتوجيه نداء عاجل يتعلق مبحنة مجاعة العنصر
اليت تقطن منطقة ساحل نيكاراغوا احملـاذي  و، ينمايانيغنا التابعة للسكان األصليني آواس تينغ     

فوفقاً للمعلومات الواردة، مل يتم ترسيم أراضي هذه اجلماعة أو منحهـا            . للمحيط األطلسي 
 عـن حمكمـة البلـدان    ٢٠٠١أغسطس / آب٣١وفقاً للحكم الصادر يف  ملكيتها   اتسند

ّد انتهاكاً حلقوق هذه اجلماعة يف ملكية أراضيها، وما أفضى     األمريكية حلقوق اإلنسان، ما ُيعَ    
  .كذلك إىل هتديد السالمة الثقافية والبقاء اجلسدي هلذه اجلماعة

، مت التعجيل خبطـى تنفيـذ       ٢٠٠٧وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أنه، منذ عام           -٦٣
 املتعلق باالعتراف قانوناً مبلكية الشعوب األصلية واملنحدرين من أصول          ٤٤٥أحكام القانون   

  .)١٤٥(أفريقية ألراضيهم وأقاليمهم الواقعة يف املنطقة احملاذية لساحل البحر الكارييب
شعوب األصلية  وأوصت جلنة مناهضة التمييز العنصري نيكاراغوا بأن تكفل حق ال           -٦٤

القضائية، على النحو املنصوص عليه يف قـانون االسـتخدام          لدعاوى  يف استخدام لغاهتا يف ا    
الرمسي للغات اجملتمعات احمللية اليت تقطن املنطقة احملاذية لساحل الكارييب، فضالً عن حقها يف              

  .)١٤٦(االستعانة، عند الضرورة، مبترمجني شفويني
حبقوق اإلنسان بإجراء إصالحات يف قانون االنتخابات مبـا         وأوصت اللجنة املعنية      -٦٥

يكفل للشعوب األصلية واجلماعات العرقية يف األقاليم املتمتعة بـاحلكم الـذايت إمكانيـة              
املشاركة مشاركة فعالة يف االنتخابات، مع إيالء االعتبار الواجب لعادات تلك الـشعوب             

  .)١٤٧(واجلماعات وتقاليدها وأعرافها
صت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان نيكاراغوا جبملة أمور، من بينها أن تكفـل             وأو  -٦٦

وحثـت جلنـة    . )١٤٨(جلميع الشعوب األصلية إمكانية احلصول على خدمات صحية وافية        
القضاء على التمييز العنصري نيكاراغوا على أن تقدم للشعوب األصلية واجلماعات املنحدرة            

م مايل ومؤسسايت ملمارسة الطب التقليدي هلذه الـشعوب   من أصل أفريقي ما يلزمها من دع      
وأفاد فريق األمم املتحدة القطـري أن مثـة         . )١٤٩(واجلماعات، وأن تتيح هلا إمكانية ممارسته     

معوِّقات تعترض إمكانية حصول نساء الشعوب األصلية واجلماعات املنحدرة مـن أصـول             
 من يتحدثون بلغات هذه الشعوب      أفريقية على خدمات الرعاية الصحية بسبب عدم وجود       

البعض من هؤالء املـوظفني مـن       ُيِكنُّه  واجلماعات بني موظفي الرعاية الصحية وبسبب ما        
  .)١٥٠(مشاعر تتصف بالتحامل ضدهن
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  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 مـع  أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن عدد املهاجرين من خارج اإلقليم، املخلوطني     -٦٧

قتصاديني غري النظاميني، الذين يتم اعتراضـهم يف منـاطق نيكـاراغوا            الهاجرين ا املموجات  
وهناك تقارير تبعث علـى     . ٢٠٠٩املساِحلة للبحر الكارييب، قد ارتفع بشكل ملحوظ يف عام          

القلق عن حدوث اعتداءات ضد هؤالء املهاجرين، الذين ال توجد حبوزهتم عادة الوثائق الالزمة              
وبالرغم مما تبذله السلطات من جهد ملعاملتهم معاملة إنسانية، فـإن       . تقرون إىل شبكة دعم   ويف

  .)١٥١(احتجازهم يتم يف ظل أوضاع تتصف باالكتظاظ ورداءة مرافق النظافة الصحية

  املنجزات وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 أن يقال بوجه عام أنه ُيبذَل جهد ال بأس          أنه ميكن القطري  أفاد فريق األمم املتحدة       -٦٨

به يف سبيل توسيع نطاق تغطية بعض اخلدمات االجتماعية، كالصحة والتعليم، حبيث تشمل             
  .)١٥٢(مجيع شرائح اجملتمع

ونوهت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إىل أن املـشاكل              -٦٩
آثار اجهها البلد من جراء الكوارث الطبيعية قد ترتبت عليها           االجتماعية اليت يو   -االقتصادية  

 يف ٨٢والحظت اللجنة مع القلق أن ما نسبته   . )١٥٣(سلبية يف تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً فعاالً      
       ماليني نسمة، يعيشون دون حد الفقـر، وأن أكثـر           ٤,٢املائة من السكان، أي أكثر من       

  .)١٥٤(حالة فقر مدقع مليون نسمة يعيشون يف ٢,١من 
، أكد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق           ٢٠٠٦ويف عام     -٧٠

يف مستوى معيشي الئق، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، أن أحداثاً مفجعة، من قبيل                
ضرورة األخذ مبعايري حقوق اإلنسان لدى االضطالع بعمليـات    كدت  اإلعصار ميتش، قد أ   
  . )١٥٥(اإلغاثة وإعادة التأهيل

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
 بتحسني األوضاع املعيشية والنهوض خبـدمات       ٢٠٠٧تعهدت نيكاراغوا يف عام       -٧١

 واملرافق الصحية   أساسية من قبيل التعليم اجملاين والرعاية الصحية اجملانية، وتوفري مياه الشرب          
وأكدت التزامها بتطبيق أحكام القـانون يف سـبيل         . النظيفة، واألغذية واملساكن والعمالة   

. احلفاظ على ثقافة الشعوب األصلية واجلماعات العرقية وترويج هـذه الثقافـة ومحايتـها             
ال وتعهدت بتقدمي التقارير املطلوبة مبوجب أحكام معاهدات حقوق اإلنسان، وأن تقوم بأعم   
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املتابعة املتصلة مبا قد يوجَّه إليها من مالحظات أو ما ُيدىل به مـن تعليقـات أو كليهمـا،                   
  .)١٥٦(وأعادت تأكيد دعوهتا املفتوحة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة كافة

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
علومـات  طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل نيكاراغوا أن توافيها، يف غضون سنة، مب             -٧٢

عن تنفيذها توصيات اللجنة املتعلقة بتعريف التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              
العنـف  والقاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وعن أوجه القصور يف أقامة العدل؛ وعن الفساد؛              

  .)١٥٧(ضد املرأة؛ وإساءة معاملة األطفال
التمييز العنصري موافاهتا، يف غضون سنة، ، طلبت جلنة القضاء على ٢٠٠٨ويف عام     -٧٣

مبعلومات عن تنفيذ توصياهتا املتعلقة باللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العنصري؛ وبترسيم            
لـشعوب األصـلية    مـا ل  حدود أراضي مجاعة آواس تينغين ومنحها سندات ملكيتـها؛ و         

م الذايت املـساِحلة    كمتعة باحل واجلماعات املنحدرة من أصول أفريقية، وخباصة يف األقاليم املت        
يف الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتمـاعي        من حقوق   لساحل احمليط األطلسي،    

  .)١٥٨(واخلدمات االجتماعية
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل نيكاراغوا أن توافيها، يف           ٢٠٠٨ويف عام     -٧٤

تعلقة حبوادث قتل النساء؛ واحلظر املفـروض       غضون سنة، مبعلومات عن تنفيذ التوصيات امل      
على اإلجهاض؛ وأوضاع االحتجاز؛ واالضطهاد املنهجي الذي مياَرس ضد املـدافعني عـن            

  .)١٥٩(حقوق اإلنسان وهتديدهم بالقتل، وخباصة العاملون منهم يف جمال حقوق املرأة
يكاراغوا جبملـة   ، أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ن       ٢٠٠٦ويف عام     -٧٥

أمور، من بينها ضمان تقيُّد الشرطة تقيُّداً دقيقاً بالتزامها بإحضار كل حمتجز أمام القاضي يف               
 ساعة من توقيفه؛ وباختاذ ما يلزم من إجراءات لتحـسني نظـام             ٤٨غضون فترة ال تتعدى     

السـتعجال يف   توقيف احملتجزين يف خمافر الشرطة حتسيناً جوهرياً؛ وبإعادة النظر على سبيل ا           
  .)١٦٠(حالة املعتقلني يف بلوفيلدز

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
: أوصت جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا بأن تلتمس مساعدة تقنية بشأن مـا يلـي               -٧٦

اإليدز؛ واألطفال الذين يعيشون يف الشوارع؛      /حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     
ار اجلنسيني؛ والتربية والتعليم؛ واستغالل األطفال اقتـصادياًَ؛ وتـشغيل          واالستغالل واالجت 

  .)١٦١(األطفال؛ وقضاء األحداث
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وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن منظومة األمم املتحدة قد اسـتنبطت نظامـاً                -٧٧
موحداً لتقييم كل بلد على حدة، يتم التركيز فيه على حقوق اإلنـسان كخطـوة أوىل يف                 

، وهو يتناول   ٢٠١٢-٢٠٠٨ية وضع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة          عمل
  .)١٦٢(مخسة جماالت مواضيعية

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table 
may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as 
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