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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

) ج(١٥ية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدَّته املفوضية السام       
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  *نيكاراغوا    

 )١(صلحةجهة من اجلهات صاحبة امل     ١٢هذا التقرير هو موجز للورقات املقدَّمة من          
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    

وال يتضمَّن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحاٍت من جانب            .  حقوق اإلنسان  جملس
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن مبطالبـات حمـدَّدة              

وذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه              
وقد ُيعـزى االفتقـار إىل معلومـات أو إىل         .  جيرِ تغيري النصوص األصلية    بقدر املستطاع مل  

التركيز على مسائل حمدَّدة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل              
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت            . بعْينها

وقد أُعد التقرير مع مراعاة دورية األربع سنوات للجولـة          .  الواردة تتضمَّن مجيع املعلومات  
  .األوىل من االستعراض
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
أعرب كل من املركز النيكاراغوي حلقوق اإلنسان، واملنظمـة العامليـة ملناهـضة               -١

تـصديق  لعـدم   عن أسٍف   ) ١الورقة املشتركة   (وق اإلنسان   التعذيب، واالحتاد الدويل حلق   
 املتعلقـة بالـشعوب     ١٦٩نيكاراغوا حىت اآلن على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            

            على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز            و،  )٢(األصلية
  .)٣(ضد املرأة

  ريعياإلطار الدستوري والتش  - باء  
        إىل أنه على الرغم من أن القـانون اجلنـائي الـصادر             ١أشارت الورقة املشتركة      -٢

متاماً مع اتفاقيـة مناهـضة      فإن هذا التعريف ال يتوافق       يشمل تعريفاً للتعذيب،     ٢٠٠٨عام  
كمـا أن   . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            

نون اجلنائي العسكري ال يتضمن الفعل اجلرمي للتعذيب، بل يقتصر على اإليذاء وإساءة             القا
  .)٤(صلحة املدَّعى عليهملأنسب استعمال السلطة، وهو ما قد يترتب عليه تطبيق قاعدة 

 منظمة، الحظ االحتـاد النيكـاراغوي       ٥٣ويف ما يتعلق بورقٍة مشتركة مقدمة من          -٣
عاملة يف جمال الطفولة واملراهقة أن االعتراف بالسريان الكامـل          للمنظمات غري احلكومية ال   

ميثل أحد أهم اإلصالحات اليت أُجريت للدستور       على املستوى الوطين    التفاقية حقوق الطفل    
وأوصى االحتاد باملوافقة على مشروع قانون األسرة ومشروع قـانون          . ٢٠٠٥الصادر عام   

  . )٥(أسرع وقٍت ممكنيف السجل املدين 

  حلقوق اإلنسان وهيكلهااإلطار املؤسسي   - جيم  
أشار االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة             -٤

يعوزه االستقالل الذايت والرتاهـة،      "مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان      "إىل أن   
  .)٦(ويعاين من عدم كفاية امليزانية

  بري السياساتيةالتدا  - دال  
الحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال الطفولـة               -٥

واملراهقة أنه يف حني اعتمدت نيكاراغوا سياسات واستراتيجيات وخطط وطنيـة عديـدة             
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االحتـاد  وأفاد  . إعمال هذه احلقوق  لتعزيز   مفيدة   أدواتمتصلة حبقوق الطفل، فإهنا مل تكن       
أهنى الفرع التنفيذي مهام اجمللس الوطين للرعاية واحلماية الشاملتني          ٢٠٠٧ه يف عام    أيضاً بأن 

   .)٧(للطفل، الذي توىل تنسيق السياسة الوطنية حلقوق الطفل ورصدها

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
  .ال ينطبق

  لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ اال  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
على فـرص   تعترض حصوهلا    إىل أن املرأة تواجه عقبات       ١أشارت الورقة املشتركة      -٦

احلصول على قروض، وحيازة األراضي، واحلصول علـى    فضالً عن   عمل يف ظروف كرمية،     
  .)٨(اخلدمات االجتماعية األساسية

 من القانون   ٢٠٤كتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان إلغاء املادة          وحدَّد م   -٧
اجلنائي واعتماد مواد تقضي بفرض عقوبة على ممارسة التمييز بسبب املْيل اجلنسي بوصفهما             

بيد أنه ذكر أن التمييز ال يزال متأصـالً يف مـا يتعلـق           . من بني ما أحرزته البالد من تقدم      
، وعلى تعليمٍ خيلو من أشكال التحامل، وإمكانيـة         كرميرص عمل   بإمكانية احلصول على ف   

   .)٩(االحتكام إىل العدالة، واالعتراف هبوية اجلنسني
والحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال الطفولـة       -٨

ي  تكشف عن أن قرابة نصف مليون نيكـاراغو        ٢٠٠٥واملراهقة أن دراسةً أجريت يف عام       
 من أنـواع   اً من السكان ذوي اإلعاقة نوع     فقط يف املائة    ٦وتتلقى نسبة   . يعانون من إعاقات  

 حيمي حقوق األشخاص    ٢٠٢ثالثة يف املائة منهم أن القانون       يعلم إال ما نسبته     الرعاية، وال   
  .)١٠(ذوي اإلعاقة

  حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 بطريقٍة غـري    القوة أن مثة حاالت تستخدم فيها الشرطة        ١ملشتركة  ذُكر يف الورقة ا     -٩

سيما حلظة إلقاء القبض على األشـخاص         أشبه بالتعذيب أو إساءة املعاملة، وال       هي متناسبة
وأشارت الورقة إىل أن أحـوال االحتجـاز يف   . التحقيقاتأثناء استثنائي،  بشكل  ،  كذلكو

  . )١١(ضاً باملعاملة الالإنسانية واملهينةأن ُتشّبه أيبعض مراكز االحتجاز ميكن 
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وسِفاح إزاء االنتشار الواسع لالغتصاب     وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلق بالغ          -١٠
الضحايا يف أكثر من نصف حاالت االغتصاب الـيت         وأشارت إىل أن    .  نيكاراغوا احملارم يف 

، وفقاً لـسجالت وحـدة      ةمن البنات دون سن الثامنة عشر     كانوا   ٢٠٠٨أُبلغ هبا يف عام     
، الحظت جلنـة    ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢(الشرطة النسائية واملعهد النيكاراغوي للطب الشرعي     

 عامة يف جترمي اجلرائم اجلنسية واالغتصاب يف   زيادةحدوث  البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     
   .)١٣(إطار الزواج، وتوسيع لنطاق تعريف االغتصاب والعقوبة املوقَّعة على مرتكبيه

 إىل أن ممارسة العنف ضد املرأة ال متثل فعالً جرمياً قائماً ١وأشارت الورقة املشتركة   -١١
بذاته يف نيكاراغوا، بل ُتعترب أحد أشكال ممارسة العنف داخل األسرة، وهو ما يـؤدي إىل                

كما ال يشكل قتل النـساء      .  املرأة بسبب نوع جنسها حجباً تاماً      هحجب العنف الذي تعاني   
. )١٤(مقاضاة مرتكبيه والتحقيق معهـم ومعاقبتـهم      حيول دون   الً جرمياً قائماً بذاته، مما      فع

وأشارت الورقة كذلك إىل أن النساء الاليت يبلغنَّ عن تعرضهن للعنف ال يتمـتعن حبمايـة                
 وختلو البالد أيضاً  . تضمن هلن وألبنائهن وبناهتن األمان، نظراً لتأخر اختاذ التدابري االحترازية         

 معاجلـة عالوةً على ذلك، تستخدم خمافر الشرطة املعنية باملرأة الوساطة يف           و. من دور إيواء  
          حاالت العنف املرتيل، وتتَّبع املمارسة املتمثلة يف أن تكون الضحية هي من تبلـغ املعتـدي               

  . )١٥(بأمر استدعائه
ة اليت تتلقى الـشكاوى     والحظت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن السلط         -١٢

األصلية املقدمة بشأن ممارسة العنف ضد املرأة يف نيكاراغوا، وهي الشرطة عموماً، تطلب إىل          
 النفس كـي    أخصائيي علم الضحايا أن خيضعن لفحص ُيجريه معهد الطب الشرعي وأحد          

 ويطلبون  بيد أن املعتدين يكذِّبون، بصفٍة عامة، هذه اجلهات       .  كأدلة تستخدم آراءهم اخلبرية  
حكماً صادراً   ١ ٠٧٧ مشلكما استشهدت اللجنة بتحليلٍ     . )١٦(إجراء مزيد من الفحوصات   

هذا التحليل  كشف  وقد  يف قضايا جنائية تنطوي على ممارسة العنف ضد املرأة يف نيكاراغوا،            
عن أن أكثر من نصف هذه األحكام قد انتهى إىل تربئة ساحة املدَّعى عليه، ومل يؤمر باختاذ                 

  . )١٧( فقط قضايادابري محائية عمالً بالقوانني القائمة إال يف مثاينت
 إىل أن الدولة ال تتناول كذلك املسائل املتعلقة بإعـادة           ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٣

التأهيل وإعادة اإلدماج والتعايف النفسي يف حاالت العنف املمارس ضد األطفال من البـنني              
ـ       إليواءىل دور حكومية    وميثل االفتقار إ  . والبنات ات  األطفال ضحايا العنف من البنني والبن

علـى املنظمـات غـري      تعتمـد   جميع املراكز القائمـة     فإحدى املشاكل يف هذا السياق؛      
وأوصى االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة          . )١٨(احلكومية

الشرطة، ومكاتب املدعني العـامني،     (إقامة العدل   واملراهقة بتعزيز املؤسسات املسؤولة عن      
كي تؤدي مسؤولياهتا يف منع ممارسة مجيع أشكال العنف ضد األطفال واملراهقني،            ) واحملاكم

، ومعاقبة املعتدين، على النحو احملدَّد      باحلاالت اليت تنطوي على ممارسة هذا العنف      واالهتمام  
  .)١٩(ي الطفل واملراهق والقانون اجلنائيف قانون
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وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمارس ضد األطفال              -١٤
إذ يعاقب القانون اجلنائي على ممارسة العنـف        . بأن ممارسة العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل      

، قُدِّم ٢٠٠٨ام ويف ع". باستثناء احلاالت اليت مياَرس فيها احلق يف فرض عقوبة تأديبية     "املرتيل  
أن " ينص على أنه ينبغي لآلباء واألمهات واألوصـياء          لمناقشة مشروع قانون بشأن األسرة    ل

يؤدِّبوا أبناءهم وبناهتم التأديب الكايف باعتدال دون أن يعرضوا صحتهم للخطـر وميـسُّوا              
ملدرسـة،  وبينما حيظر مشروع القانون هذا ممارسة العقوبة البدنية يف ا         ". بكرامتهم الشخصية 

أي حظرٍ واضح ملمارسة العقوبة البدنية      ال يتضمنان   قانون التعليم العام والقانون اجلنائي      فإن  
 القرار الوزاري القاضي حبظـر      ١وقد قيَّمت الورقة املشتركة     . )٢٠(يف أوساط الرعاية البديلة   

   .)٢١(ممارسة العقوبة البدنية واملعاملة املهينة يف املدرسة تقييماً إجيابياً
 االنتباه إىل أن حاالت التحرش اجلنسي تُعم نيكاراغوا،         ١ووجهت الورقة املشتركة      -١٥

وتقع النساء العامالت يف مصانع الغزل والنـسيج        . لكن يتعذَّر تسجيل هذه احلاالت وإثباهتا     
             كما أهنـن يعملـن يف ظـروٍف تعرضـهن إلسـاءة           . ضحايا االبتزاز والتحرش اجلنسيني   

  . )٢٢(ة النفسيةاملعامل
 إىل أن االجتار باألطفال من البنني والبنات واسـتغالهلم     ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٦

 بأجر هـنَّ    ميارسن اجلنس فنصف النساء تقريباً الاليت     .  على قلقٍ بالغ   يبعثجنسياً مها واقٌع    
ألطفال، وال ُتطبَّق   وال تويل الدولة أولويةً ملكافحة االجتار بالنساء وا       . دون سن الثامنة عشرة   

وأبرز االحتاد  . )٢٣(العقوبات املفروضة على ممارسيه وفقاً للمنصوص عليه يف القانون اجلنائي         
 النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة إدراج الدولة مؤخراً           

سي ألغراض جتارية، وجرائم  على االجتار بالبشر، واالستغالل اجلناتيف القانون اجلنائي عقوب
أخرى متصلة هبما، وإنشاء ائتالف ملناهضة االجتار بالبشر بوصفه ميداناً ميكن أن تتضافر فيه              

   .)٢٤(جهود الدولة واجملتمع املدين للتصدي هلذه املشكلة
 أن عمل األطفال من البنني والبنات يف ظروف هتـدد           ١وذُكر يف الورقة املشتركة       -١٧

والحـظ االحتـاد    . )٢٥( وسالمتهم البدنية ال يزال متأصـالً يف نيكـاراغوا         منوهم و حياهتم
        النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة أنـه علـى الـرغم         
مما تبذله وزارة العمل من جهود ملنع عمل األطفال ورصده، تتركز عمليات التفتـيش الـيت             

 األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي      تاركةًطاع العمل الرمسي أساساً،     ُتجريها الوزارة يف ق   
يف القطاع االقتصادي غري    هؤالء الصغار    يف املائة من     ٧٦ويعمل حنو   . دون أي محاية إطالقاً   

   .)٢٦(الرمسي كعمال من أفراد األسرة ال يتقاَضون أجراً
ان إىل أنه ينبغي التغلب علـى       وأشار مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنس         -١٨

كما أشـار املكتـب إىل أن       . )٢٧(األحوال املادية يف زنزانات االحتجاز االحتياطي يف البالد       
إغالق مدرسة تأهيل املوظفني املعنيني بنظام السجون وإلغاء منوذج تدرُّج النظام املفتوح قـد    

 وأسرهم، واملوظفني املعنـيني     تسبَّب يف تراجع تطبيق معايري التمتع حبقوق اإلنسان للسجناء        
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أمـاكن  مـساحات    يف   ضيقاًوتشهد البالد حالياً    . بنظم السجون وأسرهم على حد سواء     
  .)٢٨(احتجاز احملرومني من احلرية

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  -٣  
 مجيع املستويات، ذكر االحتاد الدويل للقلم أن نظام العدالة يف نيكاراغوا متحيِّز، على  -١٩

" االتفاق أو امليثاق"إىل  فقد أشار االحتاد. بسبب تعسف هياكله القائمة على تدخل األحزاب    
         إىل  ١٩٩٦لفتـرة مـن عـام       يف ا املَربم بني احلزب احلاكم احلايل وحزب احلكومة السابقة         

طة هيئـة   املؤسسات وحتويل السلطة القـضائية وسـل      " حتزُّب"، الذي أدى إىل     ٢٠٠١عام  
االنتخابات إىل أدوات، حيث خيضع فيهما اختيار املوظفني من أجل شغل املناصب العامـة              

  . )٢٩(لوالءاٍت سياسية
وذكر مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان أن الشرطة الوطنية هي أكثر               -٢٠

نـها أيـضاً    ملا ُيدَّعى أهنا ترتكبه من انتهاكات حلقوق اإلنـسان، لك          منها   ىشتكُيمؤسسة  
 التحقُّق من جيري االنتهاكات اليت معاجلةاملؤسسة احلكومية اليت تسجل أعلى رقم يف حاالت      
 تعترب أن   ١غري أن الورقة املشتركة     . )٣٠(وقوعها وجرب الضرر الناجم عنها ومعاقبة مرتكبيها      

ا هي نسبة ضئيلة    نسبة القضايا اليت تفصل فيها احملاكم وتطبَّق يف كل منها العقوبات املقابلة هل            
الـيت   نسبة احلاالت املتنوعة إلساءة املعاملـة        بلغتجداً، ذلك أنه، وفقاً لسلطات الشرطة،       

   .)٣١( يف املائة فقط٤ اإلحالة إىل مكتب النائب العامتستحق 
واعترب مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان أن القرار السياسي القاضـي               -٢١

 وتنفيذ القانون اجلنائي اجلديد     ،ف الشؤون القضائية موضع التنفيذ    بوضع منوذج جديد لتصري   
وقانون اإلجراءات اجلنائية دون تبصُّر بالعواقب على النحو الواجب، قد ترتب عليه قصور يف     

كما اعترب . نوعية نظام العدالة ويف إمكانية االحتكام إليها، يتجلى يف نقص احملاكم املتخصصة
اجمللس الوطين لإلدارة والوظيفة القضائيتني أعماله ميثل أحد أوجـه          املكتب أن عدم مباشرة     

فـساد مـوظفي    حول  وأشار املكتب إىل أن ما يتلقاه من بالغات         . القصور يف هذا الصدد   
  . )٣٢(السلطة القضائية ليس بقليل

 إىل أنه على الرغم من أن قانون الطفل واملراهق يـنص            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢
 نقص يف اسـتثمار املـوارد البـشرية         املناسبة يف امليزانية العامة، مثة    امليزانية  اج بنود   على إدر 

لكي تتحقق   واملادية والتقنية الالزمة إلنشاء اهلياكل واختاذ اإلجراءات الضرورية          واالقتصادية
ات مجيع  زالت األحوال املادية لزنزان    حىت اآلن ما   و .العدالة اجلنائية اخلاصة باملراهقني   بالكامل  

مراكز االحتجاز على الصعيد الوطين ال تضمن للمراهقني احملرومني من احلريـة العـيش يف               
قضاء  املستخَدمة يف نظام     ،وُيذكر أيضاً أن التدابري البديلة للحرمان من احلرية       . أحوال جيدة 
  . )٣٣( ليست كافية حىت اآلن،األحداث
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كومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة      وأفاد االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احل       -٢٣
. بأنه مل ُتنشأ من احملاكم اجلنائية املتخصصة سوى نصف العدد الذي يقتضيه قانون الطفـل              

، نيكاراغوادفاع هي ممارسة حمدودة يف      يف ال وممارسة املراهقني املتهمني خبرق القانون حقهم       
داخلية يفتقر إىل ما يكفي من حماميي دفاع        ذلك أن مكتب املساعدة القانونية التابع لوزارة ال       

. عن األحداث املخالفني للقانون وحاالهتم    احلديثة  علومات  ملاومثة نقص ملحوظ يف     . مدرَّبني
يف هذا السياق، ومـن ذلـك إنـشاء مكتـب     أشار إىل إحراز بعض التقدم   بيد أن االحتاد    

 اًق، وإنشاء الشرطة الوطنية جلان   متخصص هو مكتب املدعي العام املعين باملرأة والطفل واملراه        
وقد أدى ذلك إىل إحراز نتائج ملموسـة      . معنية مبنع اجلرمية، يشتمل أعضاؤها على مراهقني      

  . )٣٤(تفكيك العصابات وإعادة إدماج أعضائها يف اجملتمعك

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
حلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة      أشار االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري ا       -٢٤

        يف املائة من األطفال وثائق هوية، وهـو        ٣٠إىل أنه وفقاً للتقديرات الرمسية، ال متتلك نسبة         
 إىل ١وأشارت الورقة املـشتركة    . )٣٥(ما يودي هبم إىل وضع اجتماعي وقانوين جمحف متاماً        

انوين بالبنوة يشكل إحدى اإلشكاليات األساسية      أن عدم حتمل اآلباء مسؤولية االعتراف الق      
ومل توضع احلماية املنصوص عليها يف قـانون األبـوة          . اليت ُيبتلى هبا األطفال النيكاراغويون    

نقص املوارد الالزمة إلرسال إخطارات هبذا الـشأن        بسبب   موضع التنفيذ    املسؤولةواألمومة  
كمـا مل ُتنـشأ اهليئـات       . مض النووي ونقص التكنولوجيا الضرورية إلجراء اختبارات احل     

          املنصوص عليها يف هذا القـانون، ومـا زال يلـزم تـوفري التـدريب للـسكان بـشأنه                   
  . )٣٦(وإعالمهم به

كما أشار االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمـال الطفولـة       -٢٥
ويني يعيشون خارج نيكاراغوا، مما يؤثر تأثرياً        يف املائة من النيكاراغ    ١٠واملراهقة إىل أن حنو     

ف مـن األطفـال   إذ يتوىل رعايـة اآلال . سلبياً على متتع األطفال حبقهم يف احلماية األسرية   
 وأشخاص آخرون، وعادةً    اخلاالت واألخوة / والعمات األخوال/ واألعمام واملراهقني اجلدات 

وأوصـى  . ة وُتنتهك حقوقهم األساسية   ما يتعرض هؤالء األطفال واملراهقون إلساءة املعامل      
االحتاد بأن ختصِّص الدولة لوزارة األسرة ما يكفي من موارد مالية ومادية وبشرية لتمكنـها               

  .)٣٧(من أداء مهامها بوصفها املؤسسة املسؤولة عن سياسات احلماية االجتماعية
ـ     -٢٦ ال الطفولـة  والحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جم

 وردت شكاوى عن حـاالت فـساد        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦واملراهقة أنه يف الفترة ما بني عامي        
 على النحو الكايف   يف مسألة تبين األطفال، لكن هذه الشكاوى مل ُيحقَّق فيها قط             وخمالفات

  . )٣٨(ومل يعاقب فيها مرتكبو املخالفات
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ن الضروري أن تعترف نيكاراغوا      أن م  "دعين أعيش يف سالم   "واعترب االحتاد العاملي      -٢٧
  .)٣٩(األطفالحبق األشخاص املثليني يف الزواج وتبين 

             ، كمـا كـان يـسمى   "اللـواط "وأشار االحتاد إىل أنه قد أُهني مـؤخراً جتـرمي            -٢٨
  . )٤٠(يف السابق

شاركة يف  حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمُّع السلمي، وحق امل            -٥  
  احلياة العامة والسياسية

 لوحظ تقلّص مساحة ممارسـة      ٢٠٠٧ إىل أنه منذ عام      ١أشارت الورقة املشتركة      -٢٩
فبصفٍة عامة، ُيقاَبل املواطنون الراغبـون يف ممارسـة حقهـم يف           .نيكاراغواحرية التعبري يف    

ة بـاِهلراوات   التظاهر باعتداءات وترويع من جانب قوات تصادم مناِصرة للحكومة ومسلح         
كما أشارت الورقة   . )٤١( اليت ال تتدخل   لشرطةا حبضورواحلجارة واهلواوين وحىت السواطري،     

إىل أنه حىت هذا التاريخ مل حتقِّق الشرطة الوطنية مع أحٍد أو حتتجز أحداً جراء تكرر اندالع                 
ولتهم التعبري عن   على مواطنني ومنظمات من اجملتمع املدين حملا      فيها  ُيعتدى    اليت أعمال العنف 

واعتربت الورقة أن من غري املقبول أن تتـذرَّع         . )٤٢(أنفسهم حبرية والتظاهر على حنوٍ سلمي     
تطبقهـا علـى     سلطات الشرطة حبماية سالمة مؤسستها كي ال تكشف عن العقوبات اليت          

 ٢٠٠٩أغـسطس  /موظفيها الذين شهدوا تعرُّض أعضاء هيئة التنسيق املدنية للضرب يف آب      
  .)٤٣(أن ُيحركوا ساكناًدون 
وأشارت الورقة أيضاً إىل أنه قد لوحظ تأثر حق التعبري عن الرأي بـسبب تكـرر                  -٣٠

األعمال االنتقامية اليت ُترتكب ضد الذين ُيعربون عن آرائهم منتقدين أداء الرئيس أو احلزب              
راغوي حلقوق  من املركز النيكا  ١٩ مشتركة مقدَّمة مبوجب املادة      وأشارت ورقة . )٤٤(احلاكم

            اإلنسان، ومركز التحقيقات واالتصاالت، ومؤسـسة فيوليتـا بـارِّيوس دي تـشامورُّو            
)Violeta Barrios de Chamorro Foundation) ( نـات  ، إىل أنه وفقاً للبيا)٢الورقة املشتركة

مـدافعني عـن حقـوق      اعتداء على    ٣٠،  ٢٠٠٨، يف عام    املتاحة لدى هذه اجلهات، وقع    
وذكرت . )٤٥(صحفيني، وثالث هجمات ضد حمطات إذاعيةاعتداءات على  ةنسان، ومخساإل

بدين، إذ ُضرب الكـثري     العتداء  منظمة العفو الدولية أن عشرين صحفياً على األقل تعرضوا          
           /اليت أُجريـت يف تـشرين الثـاين       اجملالس البلدية    يف األسابيع اليت أعقبت انتخابات       منهم

قد ُنفذت من جانب مجاعـات مـن    االعتداءات  وأفادت تقارير بأن معظم     . ٢٠٠٨نوفمرب  
كما تعرضت منشآت مخسة منافذ إعالمية مستقلة       . مؤيدي حزب جبهة التحرير الساندينية    

ضـد  االعتـداءات    منط من    ٢ولوحظ يف الورقة املشتركة     . )٤٦(على األقل ألعمالٍ ختريبية   
 الورقةوذكرت  . بع اجتاهاً حتريرياً مستقالً أو نقدياً     صحفيني يعملون حلساب وسائط إعالم تتَّ     

سيما العاملني يف احملافظات، معرضون لتحمل تبعات     أن الصحفيني واملنظمات اإلعالمية، وال    
   .)٤٧(الفساد واالجتار باملخدراتكأعماهلم إذا تناولوا مواضيع حساسة 
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 فيها املدافعون عن حقـوق       إىل أن الظروف اليت يباشر     ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣١
 للقلم إىل أنه قـد      فقد أشار االحتاد الدويل   . )٤٨(اإلنسان أعماهلم قد تدهورت تدهوراً هائالً     

صدامية حزبية، من بينها جمالس سلطة املواطن، وجلان القيـادة الـساندينية،            أُنشئت هياكل   
رات وخمتلف املنشورات   املظاه و واملنظمات النقابية احلزبية، تعبِّئ جهودها ضد االحتجاجات      

 أن  ٢وُيذكر يف الورقة املـشتركة       .)٤٩(أو األنشطة العامة اليت تقوم هبا املعارضة السياسية       /و
ووفقاً ملـا   . )٥٠(الدستور النيكاراغوي ُيقِصر النقد املوجَّه إىل الدولة على ذلك الذي ُيعّد بناءً           

القانون اجلنـائي   مبوجب  فعالً جرمياً   رب  يعت) القدح والذم (أُفيد به يف الورقة، ال يزال التشهري        
وذكر االحتاد الدويل للقلم أن أي رأي عام يطالب حبقه يف النقـد             . )٥١(٢٠٠٨الصادر عام   

ـ التعرض  مواجهة خطر    عنه دون    ُيعّبروحبق احترام حقوق املواطنني ال ميكن أن         فعـل  رد  ل
  . )٥٢(ذاتيةالرقابة ن فرض الفضالً عترويعي، علين أو مستتر، من قبل احلكومة، يثري اخلوف، 

إىل أن املؤسسات اليت تنشر حتقيقات صحفية عـن          ١كما أشارت الورقة املشتركة       -٣٢
انتقـامي  تتعرض لالضطهاد املؤسسي كـإجراء      الفساد وتطالب بالدفاع عن حقوق املرأة       

ـ  منظمة العفو الدولية أن تسع مدافعات عن حقوق اإلنسان،          والحظت  . )٥٣(هامن ن قد اتُّهم
ضحية اغتصاب تبلغ   وذلك لقيامهن مبساعدة     ،بالتآمر، والتحريض، والدفاع العلين عن جرمية     

احلصول على خدمات إجهاض، وإلعراهبن عن آرائهن وقيـامهن         يف  من العمر تسع سنوات     
كمـا أشـارت    . )٥٤("عمليات اإلجهاض العالجية  "بتنظيم مظاهرات تأييداً إلتاحة ممارسة      

.  منظمة حلقـوق اإلنـسان     ١٧وجَّهتها الدولة إىل    " بالغش" اهتامات    إىل ٢الورقة املشتركة   
            اهتامني بالغش والفـساد أيـضاً إىل إحـدى الـصحف     ٢٠٠٨ووجَّه النائب العام يف عام   

  .)٥٥(ورئيس حتريرها
إذ . )٥٦(، تعاين نيكاراغوا من تركُّز إعالمي حاد      ٢ووفقاً ملا ورد يف الورقة املشتركة         -٣٣
ُتنشئ نظـام   بل  ،  ةملصلحة العام الذي خيدم ا   ال تعزِّز البث     نيكاراغوارب الورقة أن قوانني     تعت

باسـتيفاء   ُيلزم املتقدمني بطلبات      بث حيث  عطاءات عامة من أجل احلصول على تراخيص      
احلصول على موجات   وجيعل  وهذا النظام ال يسمح بتعزيز التنوع       . تقنية ومالية معينة  معايري  
ختطط إلصـالح   نيكاراغوا  وأشارت الورقة إىل أن     . )٥٧(متعذراً بالنسبة للكثريين  أمراً  البث  

ملصلحة ا من أجل النهوض بالبث الذي خيدم   مستقلة  تنظيمية  التشريع احلايل هبدف إنشاء هيئة      
أن متثل اإلصالحات املقترحة فرصةً لتعزيز التعددية وإمكانيـة الوصـول إىل             وميكن .العامة

  . )٥٨(٢فقاً ملا ورد يف الورقة املشتركة وسائط اإلعالم، و
 أنه على الرغم من اعتماد القانون التقدمي املتعلق بإتاحة          ٢ يف الورقة املشتركة     وجاء  -٣٤

. ، مل تنشأ يف نيكاراغوا حىت اآلن ثقافـة الـشفافية          ٢٠٠٧االطالع على املعلومات يف عام      
          لحصول على معلومـات   من طلبات ل  ن واملنظمات غري احلكومة     والصحفيما يقدمه   فمعظم  

وسلَّطت الورقة الضوء على بعض أوجه القـصور الـيت تعتـري            . لقى إجابات ُمرضية  يال  
طعون؛ ويشمل استثناءات توفر    الالقانون، مشريةً إىل أنه ال ُيجيز إنشاء آليات مستقلة لتقدمي           



A/HRC/WG.6/7/NIC/3 

GE.09-17276 10 

الشخصية؛ وال يوفر احلمايـة     غطاًء حلاالت معينة؛ ويستثين إتاحة االطالع على املعلومات         
   .)٥٩(لألشخاص الذين يقدمون املعلومات حبسن نية

 أنه على الرغم من أن الدستور والتشريع يعترفان حبـق           ١وذُكر يف الورقة املشتركة       -٣٥
اجلماعات القاطنة على ساحل األطلسي يف العيش والتطور يف إطار أشكال من التنظيمـات              

دها التارخيية والثقافية، ال تزال نيكاراغوا تفرض منوذجاً ال يسمح          االجتماعية تتوافق مع تقالي   
، رأت  ٢٠٠٥ويف عـام    . )٦٠(ملنظمات الشعوب األصلية باملشاركة يف العمليات االنتخابية      

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن الدولة قد انتهكت حقوق العديد من املرشحني             
 اليت أُجريت يف تـشرين      اجملالس البلدية اركة يف انتخابات    املنتمني إىل شعوب أصلية يف املش     

ورأت احملكمة أيضاً أن حق هؤالء املرشحني يف احلصول على حماكمة           . ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين
فتـرة  غضون   يف   ، بأن تعتمد  ما أمرت به  مجلة  يف  وأمرت احملكمة الدولة،    . عادلة قد انُتهك  

 وفعال للطعـن  بسيط وعاجلتظلّم سبيل  الستحداث   زمنية معقولة التدابري التشريعية الالزمة    
يلزم من   مايف ما يتخذه اجمللس األعلى لالنتخابات من قراراٍت متس حبقوق اإلنسان، فضالً ع            

تدابري لكفالة إمكانية مشاركة أفراد مجاعات الشعوب األصـلية واجلماعـات العرقيـة يف              
   .)٦١(هم وممارساهتم وأعرافهمالعمليات االنتخابية مشاركةً فعالة، ووفقاً لتقاليد

، اعتربت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التماساً ُيدَّعى فيه          ٢٠٠٧يف عام   و  -٣٦
مبـدأ  "مقبوالً، األمر الذي أثر تأثرياً سلبياً على        التماساً  يف نظام التصويت    حدوث خمالفات   
والحظت . ١٩٩٦ يف عام  االنتخابات اليت جرت يف نيكاراغوافيما خيص" صحة االنتخابات 

 ميكـن ألصـحاب    فعال مبوجب القانون النيكاراغوي    اللجنة عدم توفر سبيل انتصاف حملي     
  . )٦٢(للطعن يف قرارات اجمللس األعلى لالنتخاباتاللجوء إليه االلتماسات 

  . )٦٣( إىل نقص متثيل املرأة يف املناصب العامة املهمة١وأشارت الورقة املشتركة   -٣٧

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع ب يف العمل ويف احلق  -٦  
ـ  حدوث تدهور كبري يف ممارسة حق التمتع      إىل   ١أشارت الورقة املشتركة      -٣٨ ستوى مب

البطالة، واخنفاض نسبة التحويالت املالية الـيت       معدل   بسبب ارتفاع    وذلكمعيشي مناسب   
           واخنفـاض مـستوى  يتلقاها النيكاراغويون الـذين هلـم أقربـاء يعملـون يف اخلـارج،       

  . )٦٤(التعاون الدويل
وأفاد االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة             -٣٩

 البطالة فيما بني البالغني، مما يـؤثر علـى   معدلبأن األزمة االقتصادية قد تسبَّبت يف ارتفاع      
عواقـب  بهذه الظواهر   وتقترن  .  إىل اخلارج  اهلجرةالقوة الشرائية لألسر ويزيد من تدفقات       

  . )٦٥(أخرى مثل التفكك األسري، وانتشار العنف، واستغالل األطفال واملراهقني يف العمل
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  ستوى معيشي مناسب التمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
طفولـة  الحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال ال             -٤٠

فقرابـة نـصف الـسكان      . واملراهقة أن نيكاراغوا دولة يسودها إجحاف اجتماعي شديد       
ويعمُّ الفقر بأعلى   .  يف املائة منهم من فقرٍ مدقع      ١٥ ويعاين ما نسبته  يعيشون يف أوضاع فقر،     

كل عشرة أشخاص مـن     بني  ، إذ إنه يطال ستة من       املنطقتني الوسطى والكاريبية  درجاته يف   
  . )٦٦( يف املائة من سكان املناطق الريفية٧٠سبة السكان، ون

تدل علـى   إىل أن احلكومة قد بذلت بعض اجلهود اليت  ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤١
بيد أن ِعظم حجم املشاكل االجتماعية االقتصادية       . حتسن قطاعي الصحة والتعليم إىل حدٍّ ما      

سياسية من أجـل    توفر اإلرادة ال   ويلزم   ،الربامج احلكومية على استيعاهبا   القائمة يفوق قدرة    
وأبرز مكتب املدعي   . )٦٧(إيالء األولوية لإلنفاق يف امليدان االجتماعي وخفض اإلنفاق احلايل        

احلـق يف جمانيـة اخلـدمات الـصحية      العام للدفاع عن حقوق اإلنسان إعادة إقرار الدولة 
  . )٦٨(١٩٩٠ بعد أن خصخصتها يف عام ٢٠٠٦للنيكاراغويني يف عام 

والحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال الطفولـة       -٤٢
حتسَّنت تغطية عمليات التلقيح كلها حتـسناً        واملراهقة أنه بفضل برنامج التحصينات املوسَّع،     

ري غ.  يف املائة من األطفال برامج التلقيح اخلاصة بفئاهتم العمرية         ٧٧أجنزت يف حالة    كبرياً، إذ   
 التـهابات  و اإلسهال ومحى الضنك  مثل  األمراض اليت ميكن الوقاية منها      اإلصابة ب أن معدل   

متتع الطفل النيكاراغوي باحلق    حتّد من   عوامل عديدة   وهناك  .  يتزايد يزال اجلهاز التنفسي ال  
عدم كفاية تغطية اخلدمات الصحية ونوعيتـها، وعـدم         ومن بني هذه العوامل     يف الصحة،   

ارد املخصصة لربامج صحة الطفل، وتدهور اهلياكل األساسية الـصحية، ونقـص            كفاية املو 
األدوية، ووجود حواجز جغرافية تعترض احلصول على اخلدمات الصحية، ونقص املـوارد            

               وتؤثر هـذه األحـوال كلـها أخطـر تـأثريٍ علـى سـكان املنـاطق                 . البشرية املؤهلة 
  . )٦٩(الريفية واملنعزلة

شارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن نيكاراغوا تسجل أعلـى معـدالت             وأ  -٤٣
. )٧٠( مولـود حـي    ١٠٠ ٠٠٠لكل  وفاة   حالة   ١٧٠يف املنطقة، إذ تبلغ     النفاسية  وفيات  ال

والحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقـة أن             
يف املناطق الريفية حتدث يف صفوف بنات ومراهقات        نفاسية  الوفيات  ال يف املائة من     ٤٠قرابة  

يف أمريكـا   ) أيبـاس (وأفاد برنامج مساعدة املشاريع الدولية      . )٧١(دون سن التاسعة عشرة   
 منهجيـة   زيادةحدوث  الوسطى أن اإلحصاءات اليت أُجريت للسنوات الثالث املاضية ُتظهر          

والحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات    . )٧٢(ةيف الوفيات املتعلقة بالوالدة بصورة غري مباشر      
بني النساء الـاليت  النفاسية وفيات الغري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة أن معدل        

نظريه يف سائر أرجاء البالد وأن       مرة عن    ٢,١يزيد مبا مقداره    يعشن يف األقاليم املستقلة ذاتياً      
 ويؤثر سوء التغذية املـزمن    . ملائة يف ا  ١٤طين بنسبة   معدل وفيات الرضع يفوق املتوسط الو     
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من شعب راما   أطفال  يعاين  بينما   يف املائة من أطفال شعب ميسكيتو،        ٣٣,٧ ما نسبته على  
ويف منطقة احمليط اهلادئ واملنطقة الوسطى، ال ُتتاح        .  يف املائة  ١٠٠بنسبة  سوء التغذية املزمن    

راهقني إمكانية احلصول على خدمات مراقبـة النمـو         ألطفال وامل  يف املائة من ا    ٢٤ملا نسبته   
يف  ٥٥,٧و يف املائة من شعب راما       ١٠٠ما نسبته   هذه اخلدمات   حيصل على   وال  . والتطور

  . )٧٣(املائة من شعب ميسكيتو
 "التوجُّه واملبادرة لصاحل احلقوق اجلنسية    : الربنامج النسائي ألمريكا الوسطى   "وذكر    -٤٤

 علـى   هـائالً ر اإلجهاض، مبا يف ذلك اإلجهاض العالجي، تؤثر تأثرياً          أن القوانني اليت حتظ   
 ٢٠٠٨يوليـه   /وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه منذ متوز      . )٧٤(النساء الفقريات واملهمَّشات  

التام املفـروض   ظر  احل، والحظت أن    )٧٥(فعالً جرمياً يف كل الظروف    يعترب  أصبح اإلجهاض   
. )٧٦(ناءات حني تكون حياة املرأة أو صـحتها يف خطـر       أي استث ب ال يسمح  اإلجهاض   على

أوالئك "مي  حت  يتالقانون اجلنائي ال  مواد  إىل  ) أيباس(وأشار برنامج مساعدة املشاريع الدولية      
مجيع العاملني يف جمال الرعاية الصحية خلطر اهتامهم ومقاضاهتم         مما ُيعّرض   ،  "الذين سيولدون 

وأوصـى االحتـاد النيكـاراغوي      . )٧٧(لة من مراحلـه   وسجنهم إذا أهنَوا محالً يف أي مرح      
  . )٧٨(للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة بإصالح القانون اجلنائي

وذكر االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال الطفولـة               -٤٥
 حالـة   ١٢ إىل   ٢,٥٢قد ازداد من     البشريةفريوس نقص املناعة    ب معدل اإلصابة واملراهقة أن   

وميثـل األطفـال   . ٢٠٠٨ و٢٠٠٠ من السكان يف الفترة ما بني عـامي  ١٠٠ ٠٠٠لكل  
 ا، وقد أُصـيبو ٢٠٠٨ يف املائة تقريباً من احلاالت اجلديدة املكتَشفة يف عام    ٤نسبة  املصابون  

  .)٧٩(انتقال الفريوس من األم إىل الطفلبالعدوى عن طريق 
، أصبح  ٢٠٠٦ املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان بأنه منذ عام            مكتب وأفاد  -٤٦

االحتـاد  ذكـره   ووفقاً ملا   . )٨٠(احلق يف احلصول على الغذاء إحدى أولويات دولة نيكاراغوا        
النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة، فعلى الرغم من أن             

 بشأن األمن الغذائي، فإن املوارد املخصَّصة لكفالة تطبيقه غـري           نيكاراغوا قد اعتمدت قانوناً   
 ويف الوسطى بلدية يف منطقة احمليط اهلادئ واملنطقة       ٥٩إذ يعيش السكان القاطنون يف      . كافية

كما أن  ". مرتفع جداً "و" متناٍه"منطقيت الكارييب املستقلتني ذاتياً يف أحوال انعدام أمن غذائي          
              االقتصادية لألسر غالباً ما تـؤدي إىل زيـادة خطـر إصـابة األطفـال                احلالة االجتماعية 

  . )٨١(بسوء التغذية
واعترب مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان أن نيكاراغوا تشهد حاليـاً               -٤٧

فترةً من االستقرار يف ما يتعلق حبيازة األراضي امتثاالً لقرار كبح أعمال الفـساد، لتجنـب                
           وقد ُحـسمت نزاعـات امللكيـة      . ستمرار التجريد اجلماعي للفالحني من ملكية أراضيهم      ا

سند ملكيـة يف     ٣٩ ٠١٤ أسرة، وُمنح    ٤ ٧٦٢ذلك مباشرةً   واستفاد من    ضْيعة،   ٢٤٣يف  
  . )٨٢(السنوات الثالث األخرية
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يـاه قـد    وأشار مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل أن خدمات امل             -٤٨
، تنفذ نيكاراغوا   ٢٠٠٦واعتباراً من عام    . ُخصِخصت يف بداية التسعينات من القرن املاضي      

إجراءات ترمي إىل إنفاذ سيطرة الدولة على خدمات املياه، عن طريق تنفيذ إجراءات تنظيمية              
يـة  جملتمعات احملل افعالة، واالستثمار من أجل توسيع اهلياكل األساسية هلذه اخلدمات لصاحل           

وأفاد االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غـري احلكوميـة        . )٨٣(اليت أمهلتها احلكومات السابقة   
 يف املائة فقط مـن الـسكان األصـليني    ٢٠العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة بأن ما نسبته         

  .)٨٤(يستطيعون احلصول على مياه الشرب
                 إىل أنـه اعتبـاراً مـن      وأشار مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنـسان            -٤٩
، حتثُّ دولة نيكاراغوا على إعداد برامج هتدف إىل إعمال حـق اإلنـسان يف               ٢٠٠٦عام  

 مسكن شعيب، وتوزيع أكثر مـن       ٤ ٠٠٠بناء ما يربو على     وأنه قد مت نتيجة لذلك      السكن،  
ة، وتنفيذ برنامج يف السنوات األربع األخري  واألدوات الالزمة   نصف مليون من صفائح الزنك      
وذكر االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غـري احلكوميـة        . )٨٥(ملنح قروض صغرية دون فوائد    

عجزاً يف عدد املنازل مبقـدار نـصف        تعاين  العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة أن نيكاراغوا        
 هتميـشاً يف    ويفيد االحتاد بأن اآلالف من األطفال واملراهقني يف األحياء األكثر         . مليون مرتل 

للتـأثر  معرضة بشدة   املدن واجملتمعات احمللية الريفية يعيشون يف هياكل هشَّة مبنيَّة يف مواقع            
. )٨٦(مياه الـشرب  كبالكوارث الطبيعية، كما ال ميكنهم احلصول على اخلدمات األساسية          

يسكيتو،  يف املائة من أُسر امل     ٦١,٩ ما نسبته وأشار االحتاد إىل أن أوضاع السكن تؤثر على         
   .)٨٧( يف املائة من سائر السكان٣٨,١مبا نسبته مقارنةً 
، ٢٠٠٦وذكر مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان أنه اعتباراً من عـام        -٥٠

 يـد الطاقـة   أعادت الدولة تفعيل عمل اهليئات واآلليات املعيارية والتنظيمية لعمليـات تول          
  . )٨٨(ه مصلحة املستهلك املتوسط االقتصاديةوتسويقها وتوزيعها يف البالد، ملا في

  احلق يف التعليم  -٨  
 ،٢٠٠٦أشار مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل أنه اعتباراً من عام   -٥١

ُنظّمت محلة وطنية ثانية حملو األمية، ُتوِّجت أخرياً باعتماد منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم              
نيكـاراغوا  " عاماً، وإعالهنا أن ٣٠ هذا اإلجناز للمرة الثانية، يف أقل من      )اليونسكو(والثقافة  

 يف املائة   ٢٢، ذلك أن نيكاراغوا قد خفَّضت نسبة األمية هذه املرة من            "إقليم خالٍ من األمية   
      مـن  ت فيه خصخصة قطاع التعليم يف التـسعينات       بَّب يف املائة، عقب تراجعٍ تس     ٣,٥٨إىل  

  . )٨٩(القرن املاضي
وذكر مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان أنه ُتنفَّذ حالياً يف إطار النظام                -٥٢

 البقاء فيها على حـدٍّ      معدل االلتحاق باملدرسة و   معدلالوطين للتعليم برامج تشري إىل زيادة       
اسـتقالل  "وإلغـاء نظـام     " جمانية التعليم "نظام  العمل ب إعادة  إىل  املكتب  أشار  كما  . سواء
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 .)٩٠(٢٠٠٥ إىل عـام     ١٩٩٠الذي ُخصخص عن طريقه التعليم يف الفترة من عام          " املدارس
وذكر االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة أنه على  
الرغم من بعض ما أحرزته نيكاراغوا من تقدم يف جمال التعليم، فمن غري املرجَّح أن حتقـق                 

وبالرغم من حتسن . ٢٠١٥حبلول عام للجميع  التعليم األساسي توفرياهلدف املتمثل يف  البالد  
يزال نظام التعليم يعاين من أوجه عجز هائلة تؤثر علـى            معدالت املواظبة على الدراسة، ال    

  . )٩١(آالف األطفال واملراهقني
ـ     -٥٣ ال الطفولـة  والحظ االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جم

. الربامج التدريبية حمدودة للغايـة    خدمات  واملراهقة أيضاً أن إمكانية حصول املراهقني على        
 بغية حتقيق اهلـدف     على حنو مستمر  وأوصى املكتب مبضاعفة االستثمارات يف جمال التعليم        

نـاطق  ؛ وإيالء أولوية قصوى لتعليم األطفال يف امل       للجميع التعليم األساسي    توفرياملتمثل يف   
التعليمـي  الريفية ومنطقة ساحل الكارييب؛ وبذل جهود ملموسة ترمي إىل تعمـيم املنـهج              

             وتـوفري مـا يكفـي مـن         اجلديد، وتوفري مزيد من التدبيب للمدرسني ورفع مرتبـاهتم،        
   .)٩٢(الكتب املدرسية

 " احلقوق اجلنسية  التوجُّه واملبادرة لصاحل  : الربنامج النسائي ألمريكا الوسطى   "وذكر    -٥٤
، فقـد تـأثرت     "التعليم يف نيكاراغوا علماين   "أنه على الرغم من أن الدستور ينص على أن          

تارخيياً سياسات التعليم العامة اليت ُتعّدها الدولة بأفكارٍ حمافظة، مرتبطـة بـصفٍة رئيـسية               
وأوصـى  . )٩٣(بتعبريات وأفكار دينية حول مسائل نوع اجلنس والسلوك اجلنسي واإلجناب         

الربنامج بتجنب التدخل الديين يف املقترحات والقرارات املتعلقة بسياسات الدولة وخططها،           
سيما يف جمال التثقيف اجلنسي والصحة اجلنسية واإلجنابية، والتوصل إىل توافقٍ يف اآلراء              وال

، بـشأن   رأة واملنظمات املدافعة عن حقوق امل     مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات النسائية       
استراتيجيٍة للصحة والتعليم تليب احتياجات الرجل واملرأة من أجل ممارسة سـلوك جنـسي              

  .)٩٤(مسؤول، ومتحرِّر من أي شكل من أشكال التمييز

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
             أشار مكتب املدعي العام للدفاع عـن حقـوق اإلنـسان إىل أنـه يف مـستهل                   -٥٥

قانون نظام امللكية اجلماعية جلماعات الشعوب األصـلية        نيكاراغوا  اعتمدت   ،٢٠٠٢عام  
 على ساحل األطلسي وعلى ضفاف أهنار بوكـاي وكوكـو           اليت تعيش واجلماعات العرقية   
شكالً ومضموناً  يعطي  مستوحى من قانون االستقالل الذايت الذي       قانون  وإنديو مايِّس، وهو    

ويف . ١٩٨٧الصادر عـام    " م الساحل األطلسي لنيكاراغوا   نظام االستقالل الذايت ألقالي   "    ل
تـشمل  السنوات األربع األخرية، ُمنحت سندات ملكية لتسعة أقاليم للشعوب األصـلية،            

 ٥٣ ٥٨٠ كيلومتر مربع، لصاحل سكاٍن يبلغ عددهم        ١٠ ٠٠٠ أراضي تزيد مساحتها على   
  .)٩٥( مجاعة١٢١نسمة وينتمون إىل 
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 إىل أنه قد انُتهي من ترسيم حدود مجيع أقاليم الشعوب           ١كة  وأشارت الورقة املشتر    -٥٦
وُسلِّم أخرياً سند ملكية إقليم شعب مايانغنا دي أواس تينغين األصلي، لكن مل تنتِه              . األصلية

مـشكلة حقـوق    كما أن   . بعد عملية منح سندات ملكية جلماعات أخرى مثل شعب راما         
األقـاليم  متس حالياً   مستوطنني وغُزاة لألراضي    ة  بأنشطأيضاً  ترتبط  امللكية للشعوب األصلية    

  . )٩٦(صليةاألشعوب للاليت قد ُرسِّمت حدودها بوصفها أقاليم 
ووفقاً ملا أفاد به االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولـة                -٥٧

 انتـهاكاً   ٢٠٠٥ان يف عـام     واملراهقة، ميثل القرار الذي اختذه مكتب أمني املظامل حلقوق اإلنس         
 يقضي بإلغاء مكتب أمني املظامل اخلاص املعـين حبقـوق           فهوواضحاً حلقوق الشعوب األصلية،     

الشعوب األصلية، واالستعاضة عن الشخص املنتمي إىل شعب أصلي الذي يشغل هذا املنـصب              
بثالثة أشخاص ال ينتمون إىل شـعوب أصـلية، أُسـندت إلـيهم جمموعـة متنوعـة مـن                   

   .)٩٧(اجلديدة هامامل

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -١٠  
 أن التشريع النافذ يف ما يتعلق باهلجرة وشؤون األجانـب ال            ١اعتربت الورقة املشتركة      -٥٨

 انتقائي، بل إنه يقضي     استناداً إىل معيار  يفي مبعايري حقوق اإلنسان، ذلك أنه يتناول ظاهرة اهلجرة          
ويتوخى مشروع القانون الذي جيري     . الصحة العامة واألمن الوطين   لدواعي  يدية  باعتماد تدابري تقي  

 بصفٍة عامة مع معايري حقوق اإلنسان، بالرغم من أنـه ال  توافقاًالتشاور بشأنه حالياً منظوراً أكثر  
  .)٩٨(يزال يشمل بعض األحكام اليت قد تكون موضع ريبة تتعلق مبعايري عقابية وإشرافية

 إىل أن جترمي االجتار باملهاجرين يف القانون اجلنـائي ال           ١الورقة املشتركة   وأشارت    -٥٩
لإلشارة إىل الشخص املهاجر ذي الوضـع       " غري قانوين "يتعدى حىت اآلن استخدام املصطلح      

وباملثل، ال ينص القانون . املتاجر به ما زال ُيجرَّم املهاجر بدالً من     القانونغري النظامي، وهبذا    
 والدويل هلذا الفعل اجلرمي، وال يفـرِّق        الوطين إطار هذا التجرمي على الطابع عرب        اجلنائي يف 

  .)٩٩(بني شبكات االجتار باملهاجرين وجمرَّد التهريب أو عبور احلدود
 الـسياق صـعوبة     امن املشاكل القائمة يف هذ    إىل أن    ١ الورقة املشتركة    وأشارت  -٦٠

ألصلية بانتمائهم إىل جنسيتها إىل بلداهنم األصلية،       ترحيل املهاجرين الذين ال تعترف دوهلم ا      
عدم توفر وثائق هوية، وانعدام التمثيل الدبلوماسي للبلد األصلي، واالفتقار إىل املوارد            وذلك ل 

االقتصادية الالزمة لتحمل تكاليف إعادهتم؛ وكذلك بطء عملية الترحيل؛ والقيود املتعلقـة            
   .)١٠٠( خالل املقابالت الشخصيةمترجم شفوياالستعانة خبدمات بضمان 
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  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، والقيود  - ثالثاً  
شدَّد االحتاد النيكاراغوي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة واملراهقة             -٦١

فأكرب مأساة شـهدهتا الـبالد      . بالكوارث الطبيعية الشديد  للتأثر  معرضة   نيكاراغوا   أنعلى  
شخـصاً   ٢١٤حيث أسفر عن مقتل ، ٢٠٠٧مؤخراً قد تسبَّب فيها إعصار فيِلكس يف عام    

  . )١٠١( طفالً ومراهقا٧٤٩ًوتيّتم أكثر من 

  األولويات، واملبادرات، وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  تعهدات الدولة  - ألف  
  . ال ينطبق

  توصيات حمددة من أجل املتابعة  - باء  
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ال ينطبق
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