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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

) ب(١٥ية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املفوض      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *نيكاراغوا    

إىل عملية االسـتعراض     )١( معنية  جهة ٢٤ املقدمة من  هذا التقرير موجز للمعلومات     
 يف  هية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان       وهو يتَّبع املبادئ التوجي   . الدوري الشامل 

اقتراحات مـن جانـب      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩مقرره  
قرار فيما يتصل بادعاءات     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو         

جع املعلومـات الـواردة يف      وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مرا         .حمدَّدة
جملـس   بقرار   وعمالً. التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          

صص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة        ، خُ ١٦/٢١ حقوق اإلنسان 
 الكامل  الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد          

 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص            .مببادئ باريس 
الستعراض لدورية  الوترية ال  يف إعداد هذا التقرير      تروعيو .جلميع الورقات املستلمة  الكاملة  

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .ةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحد  *  
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ق اإلنـسان يف الدولـة   املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقـو        -أوالً  
   على التقيد الكامل مببادئ باريسموضوع االستعراض، املعتمدة بناًء

  سية واإلطاراملعلومات األسا  -ألف  
 علـى اتفاقيـة     ٢٠١٢رحب مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان بالتصديق يف عام            -١

  .)٢(مل على قانون إجراءات الع٢٠١٣ وباملوافقة يف عام ١٨٩منظمة العمل الدولية رقم 
واعترب مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان أن اعتماد القانون املتعلق باإلنفاذ واملزايـا     -٢

عزز العدالة اجلنائية بإقرار نظام مراجعـة  ) ٧٤٥القانون (واملراقبة القضائية للعقوبات اجلنائية   
  .)٣(ملدى امتثال الضمانات اليت حتمي كرامة الشخص احملروم من حريته

 مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان آلية وطنية ملنع         ٢٠١٢كومة يف عام    وعينت احل   -٣
  .)٤( للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وفقاً)اآللية الوقائية الوطنية(التعذيب 

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء  
برامج إلعادة األمـن    أفاد مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان بأن احلكومة وضعت            -٤

وأوصى املكتب الدولة بأن تكفل مـضي       . املدين أفضت إىل ختفيض عدد األفعال اإلجرامية      
  .)٥(مراكز الشرطة يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان

 سـجني، غـري أن عـدد        ٤ ٣٠٠ سجون تبلغ طاقة استيعاهبا      ٨وتضم نيكاراغوا     -٥
احلكومة عن بناء سجن جديد للنـساء،       وأعلنت  . شخصاً ٩ ٨٠١احملرومني من احلرية يبلغ     

  . )٦(وسجن يف منطقة جنوب األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت، وتوسيع السجن الوطين
ورحب مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان جبهـود احلكومـة يف سـبيل زيـادة                 -٦

القـضاء  "والحظ أن أكرب زيادة يف العمالة ُسجلت يف األرياف بفضل تنفيذ برنامج              العمالة
  .)٧("لى اجلوعع
.  عن تقديره لتدعيم جمانية التعلـيم      وأعرب مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان أيضاً        -٧

وُسجلت . ٢٠٠٧ زيادة يف معدل التسجيل املدرسي مقارنة بعام ٢٠١٢فقد ُسجلت يف عام 
وبذلت . كذلك زيادة يف مؤشرات االلتحاق باملدارس والبقاء فيها يف مجيع مستويات التعليم           

وحث املكتب الدولة على    .  يف سبيل حتسني البنية األساسية التعليمية       ملحوظاً ة جهداً احلكوم
  .)٨(ختصيص املزيد من املوارد العامة للتعليم
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
تعاين من مشاكل تتعلـق      اعتربت احلركة النسائية املستقلة أن حالة حقوق اإلنسان         -٨

فصل السلطات واستقالل القضاء وتزوير االنتخابات ومركزية الـسلطة         وبانتهاك الدستور   
 تدهور حالة حقوق    ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٩(وإلغاء املشاركة املدنية واحترام التعددية    
عراض الدوري   على تنفيذ التوصيات املقدمة يف االست      اإلنسان يف البلد دون أن تلمس حرصاً      

  .)١٠(األول املتعلق بنيكاراغوا
وأوصى معهد سيغوفياس للقيادة بأن تعيد الدولة الطرف إرساء النظام الدميقراطي،             -٩

وأن تكفل فصل السلطات وحيادها وعلمانية الدولة وحرية الضمري والتعبري والتنظيم املـدين             
لدويل للقلم بأن تعزز الدولة الطرف      وأوصى االحتاد ا  . )١١(والشفافية يف إدارة الشؤون العامة    

  .)١٢(التسامح واحلوار واحترام القانون واملؤسسات الدميقراطية

  اق االلتزامات الدوليةنط  -١  
 بأن نيكاراغوا مل تصدق على صكوك دوليـة رئيـسية           ٤ذكّرت الورقة املشتركة      -١٠

ي، والربوتوكـول   اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسر       : حلقوق اإلنسان مثل  
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـول االختيـاري             
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، ونظـام رومـا             

ـ       . )١٣(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    ة وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تصدق احلكوم
على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي للمحكمـة             
اجلنائية الدولية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             

اري  بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكول االختي   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤(املرأة
  .)١٥(اقية حقوق الطفلالثالث التف

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
غـري أن   . أفادت احلركة النسائية املستقلة بأن قانون األسرة ال يزال قيد االعتمـاد             -١١

، وال تضمن حق اختيـار اهلويـة اجلنـسانية،          متيل إىل زواج الرجل باملرأة    القواعد املعتمدة   
رات املعقودة كافية ومل تشمل سوى القطاعـات        ومل تكن املشاو  . تتناول امليول اجلنسية   وال

 بني منظمات    بأن منظمات متنوعة من    ٥وأفادت الورقة املشتركة    . )١٦(ذات الصلة باحلكومة  
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى دعت إىل إدماج          املثليات واملثليني   

دوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية    ومزاألسر وفئات املثليات واملثليني     خمتلف أنواع   
واخلناثى يف قانون األسرة اجلديد لكنها ُحرمت من حقهـا يف أن تؤخـذ آراؤهـا بعـني                  
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. )١٨(٢٠١٤ بأن تعتمد الدولة قانون األسرة يف عام         ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٧(االعتبار
  .)١٩( لصاحل التنوع اجلنسي بأن تلتزم احلكومة بسن تشريعات٦وأوصت الورقة املشتركة 

وذكّرت منظمة السكان األصليني حملافظة موي موي بأن الشعوب األصلية قـدمت              -١٢
، لكن املقترح مل ُيعتمد ومل تتلق املنظمة         مقترح قانون عام   ٢٠٠٦نية يف عام    إىل اجلمعية الوط  

أن الـشعوب   وأوصت املنظمة بأن حترص احلكومة على اعتماد القانون العام بش         . )٢٠(أي رد 
  .)٢١(األصلية ملناطق ساحل احمليط اهلادئ والوسط والشمال يف نيكاراغوا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
أعرب مركز العدالة والقانون الدويل عن قلقه بشأن تدخل الـسلطة التنفيذيـة يف                -١٣

 لتمديد والية قضاة يف     ، أصدرت احلكومة مرسوماً   ٢٠١٠ويف عام   . مؤسسات عامة متنوعة  
احملكمة العليا وأعضاء اجمللس االنتخايب األعلى واملفتش العام وأمانة املظامل املعنيـة حبقـوق              

وصالحية التعيني يف هذه الوظائف حكر علـى        . اإلنسان ومكتب املدعي العام للجمهورية    
. وات دون أن ُتجرى التعيينات املذكورة     وها قد مرت ثالث سن    . اجلمعية الوطنية دون غريها   

  .)٢٢(وحتوم الشكوك حول استقاللية املوظفني يف األجهزة املذكورة
وأفاد مركز العدالة والقانون الدويل بأن اجمللس االنتخايب األعلى كان موضع انتقاد              -١٤

إبطال وكان أحدث مثال على ذلك      . )٢٣(فيما يتصل بقرارات عديدة تقيد املشاركة السياسية      
 احمليطني، ونائب ةتنصيب نائبة يف الربملان رفضت التصويت لصاحل قرار إحالة مشروع بناء قنا

ورأى اجمللس أن مهام هـذين الشخـصني،        . أعلن انشقاقه عن التحالف مع احلزب احلاكم      
وأشارت رابطة املتقاعدين وأصحاب املعاشات     . )٢٤(، تابعة للحكومة  ٢٠١١املنتخبني يف عام    

إىل أن النائب املذكور الذي أقيل من منصبه مل ُتتح         ) رابطة املتقاعدين (ني يف نيكاراغوا    املستقل
 حلقه يف مراعاة األصول القانونية وحقـه يف  له فرصة اإلدالء حبججه، وهو ما يشكل انتهاكاً  

ب  من النوا   إىل أن عدداً   وانُتهك كذلك مبدأ املساواة أمام القانون، نظراً      . )٢٥(افتراض الرباءة 
  .)٢٦(سبق أن انشقوا عن كتلهم لاللتحاق بكتل أخرى دون أن يتخذ يف حقهم أي إجراء عقايب

وأفادت احلركة النسائية املستقلة بأن أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان مـا زال يف                -١٥
ق  بأن أمانة املظامل املعنية حبقو     ١وأفادت الورقة املشتركة    . )٢٧(منصبه رغم انتهاء مدة واليته    

 بـأن   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٨(اإلنسان ما زالت تعاين نقص الشفافية وانعدام احلياد       
 حبقوق اإلنسان، وأن تعيد استقالل أمانة املظامل املعنية حبقـوق           تعني الدولة أمني مظامل معنياً    

  .)٢٩(اإلنسان وتكفل تزويدها مبا يلزمها من املوارد لالضطالع مبهامها على حنو كامل
 بأن الدولة مل تأخذ بالتوصية املقدمـة يف االسـتعراض           ٤وأفادت الورقة املشتركة      -١٦

  .)٣٠(الدوري األول املتعلق بنيكاراغوا واملتعلقة بإنشاء مرصد حلقوق اإلنسان
املركز (والحظ املركز الدويل حلقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق جبامعة أوكالهوما      -١٧

 والقاضي بإلغاء أمانة املظامل املعنية      ٢٠١٠ القرار الصادر يف عام      أن) الدويل حلقوق اإلنسان  
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. )٣١(حبقوق الشعوب األصلية دليل على نية احلكومة التقليل من أمهية قضايا الشعوب األصلية            
وأوصت منظمة السكان األصليني حملافظة موي موي بأن تنشئ الدولة أمانة مظامل خاصـة              

، )٣٢(احل احمليط اهلادئ والوسط والـشمال يف نيكـاراغوا        الشعوب األصلية ملناطق س   بمعنية  
  . )٣٣(وبأن تتخذ قرارات التعيينات يف األمانة بالتشاور مع الشعوب األصلية

 أمينة مظامل معنيـة     ٢٠٠٩ بأن احلكومة عينت يف عام       ٦وأفادت الورقة املشتركة      -١٨
وقـد  . ار تشريعي يـدعمها   غري أنه ال وجود إلط    . حبقوق اإلنسان املتعلقة بالتنوع اجلنسي    

كانت سالمة تعيينها موضع تشكيك، ومل تشعر فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي             
ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى واملترددين يف حتديد هويتهم اجلنسانية بأهنـا متثلـها ألن              

 تلتزم احلكومـة بـسن       بأن ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٤(إدارهتا اتسمت بانعدام الكفاءة   
تشريعات على الفور من أجل التأسيس لفضاء داخل أمانة املظامل املعنية حبقوق اإلنسان يكون 

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية واخلنـاثى          للمثليات واملثليني    مالئماً
  .)٣٥(واملترددين يف حتديد هويتهم اجلنسانية

 بأن لنيكاراغوا جمموعة كبرية من السياسات يف جمـال          ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٩
غري أن تنفيذ هذه السياسات حمدود بسبب نقص امليزانية وعـدم اسـتقالل             . حقوق الطفل 

  .)٣٦(املؤسسات بعض

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
أوصت منظمة السكان األصليني حملافظة موي موي بأن توجه احلكومة دعـوة إىل               -٢٠
رر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـشعوب األصـلية ليـزور              املق

  .)٣٧(٢٠١٤نيكاراغوا يف عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ء  املقدمة إليهـا أثنـا     ٧ أن احلكومة مل تأخذ بالتوصية       ٥اعتربت الورقة املشتركة      -٢١

االستعراض الدوري األول واملتعلقة مبواءمة تشريعاهتا الوطنية مع اتفاقية القضاء على مجيـع             
  .)٣٨(أشكال التمييز ضد املرأة

 بأن النساء يتعرضن للتمييز وانعدام املساواة اللذين يؤثران ٩وأفادت الورقة املشتركة    -٢٢
كرامة املرأة، مثل عدم ضمان     وتتمسك الدولة بقوانني وسياسات تنال من       . )٣٩(يف حقوقهن 

اطر خماحلق يف الصحة، ومنع اإلجهاض يف حاالت احلمل الناجم عن اغتصاب أو عند وجود               
العنـف بالنـساء    ممارسات   اللجوء إىل العدالة، وتفاقم      اتعلى صحة املرأة، ونقص إمكاني    

  .)٤٠(املرتبط بارتفاع مؤشرات اإلفالت من العقاب
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 بعدم وجود قانون يعترف صـراحة بـشرعية املثليـة           ٦ وأفادت الورقة املشتركة    -٢٣
 بأن هناك حاجة ماسة إىل سن تشريع ينظم مـسألة           ٥وأفادت الورقة املشتركة    . )٤١(اجلنسية

، وطلبت إىل الدولة تعريـف مفهـوم      )٤٢(التمييز على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية      
  .)٤٣(جرمية الكراهية يف القانون اجلنائي

 ٢٠١٢ بارتفاع عدد جرائم الكراهية املرتكبة يف عامي         ٦فادت الورقة املشتركة    وأ  -٢٤
 يف حق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى            ٢٠١٣و

 حالـة   ٢٥جل ما يربو على     ، سُ ٢٠١٢ويف عام   . )٤٤(واملترددين يف حتديد هويتهم اجلنسانية    
 ٢٠١٣وقد ُسـجل حـىت اآلن يف عـام          . يف حق أفراد من تلك الفئة     وصفت بأهنا جرائم    

  .)٤٥( حالة مشاهبة١٥يساوي  ما
فـراد الفئـة   أل بالتقدم احملرز يف االعتراف حبقوق معينة   ٥وسلمت الورقة املشتركة      -٢٥

 إىل ٥وطلبت الورقـة املـشتركة   . )٤٦(املذكورة لكنها أشارت إىل عدم احترام تلك احلقوق  
 إىل أن السلطات ال تـزال تأخـذ         ف أن حتترم وتكفل حقوق هذه الفئة، نظراً       الدولة الطر 

  .)٤٧( عند تطبيق السياسات والقوانني ودينياًباألفكار املسبقة املتحيزة إيديولوجياً

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
ب الوارد يف القانون     بأن الدولة مل توائم بعد تعريف التعذي       ٤أفادت الورقة املشتركة      -٢٦

  .)٤٨(اجلنائي مع ذاك الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب
 بالبالغات   أن الشرطة كانت أكثر السلطات استهدافاً      ٤وأضافت الورقة املشتركة      -٢٧

 حالة ومل حتـل     ٥٣٠ومع ذلك، طُبقت عقوبات إدارية يف       . املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان   
 حالة قُدمت فيها شكاوى ضد ٣ ٢٣١ُيعرف مآهلا، من أصل  حالة ال ٣٧إىل القضاء سوى   

وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بضمان إجراء     . )٤٩(٢٠١٢موظفني يف الشرطة يف عام      
حتقيقات شاملة ومستقلة وشفافة يف ادعاءات اخلضوع للتعذيب وإساءة املعاملة على أيـدي             

  .)٥٠(أفراد الشرطة
. )٥١( أن مراكز االحتجاز ال تزال تعاين مشكلة االكتظاظ       ٤والحظت الورقة املشتركة      -٢٨

 عن األسف إزاء حالة األشخاص احملتجزين يف املنطقتني األطلسيتني          ٣وأعربت الورقة املشتركة    
فال يوجد سوى سجن واحد ذي بنية أساسية مترديـة للمنطقـتني            . املتمتعتني باحلكم الذايت  

  .)٥٣(فصل املدانني عن املتهمني والكبار عن املراهقنيدون تردي األوضاع وحيول . )٥٢(كلتيهما
 إىل ما سجل يف السنوات األخرية من حاالت اغتـصاب      ٤ونبهت الورقة املشتركة      -٢٩

سجينات من قبل حراس واغتصاب سجناء من قبل سـجناء آخـرين يتقـامسون معهـم                
سجون على أفـراد     عن حاالت اعتداء حراس يف ال      ٥وأبلغت الورقة املشتركة    . )٥٤(الزنزانة

ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة        يتهم من فئة املثليات واملثليني      حمرومني من حر  
 بأن تأذن الدولة للهيئات املستقلة املعنيـة  ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٥(اجلنسانية واخلناثى 

  .)٥٦(كز االحتجازاحبقوق اإلنسان بتفتيش مر
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اعتماد القـانون الـشامل ملنـع العنـف بـاملرأة           والحظت منظمة العفو الدولية       -٣٠
وكان هذا القانون موضع انتقاد ممن يـّدعون أنـه يهـدم      . ٢٠١٢يف عام   ) ٧٧٩ القانون(

، ٢٠١٣سبتمرب  /أيلولويف  . األسرة، إذ يتيح للنساء إمكانية االبتعاد عن شريك احلياة العنيف         
، وهي تعديالت تـضعف     ٧٧٩وافقت اجلمعية الوطنية على تعديالت مدخلة على القانون         

 وختالف االلتزامات الدولية والوطنيـة      )٥٧(محاية الضحايا وتيسر إفالت املعتدين من العقاب      
وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بتصحيح اخلطـوات        . )٥٨(املتعلقة حبماية حقوق املرأة   

 من   واضحاً رجاًفمن واجب الدولة أن تتيح للنساء خم      . املتخذة يف اجتاه إضعاف هذا القانون     
  .)٥٩(أوضاع العنف وتكفل حماسبة من يعتدي عليهن

 بأن العنف اجلنسي تزايد على مدى السنوات اخلمـس          ٩وأفادت الورقة املشتركة      -٣١
 ١٧ بأحداث دون سن     ٢٠١٢ يف املائة من احلاالت املسجلة يف عام         ٨٤,٣ويتعلق  . األخرية
ويسفر العنـف   . نظام إفالت اجلناة من العقاب    ويتيح ال . والعنف األسري واجلنسي خمفي   . عاماً

، ٢٠١١ويف عام   . اجلنسي عن الكثري من حاالت احلمل غري املرغوب فيه لدى البنات والنساء           
  سـنة مواليـدهن يف     ١٤ سـنوات و   ١٠ تتراوح أعمارهن بـني      بنتاً ١ ٤٥٣وضعت قرابة   

 حاالت ناجتـة عـن      وتعترب مجيع هذه احلاالت، مبوجب القانون اجلنائي،      . مستشفيات عامة 
وال ُيعرف ما إذا كانت أي مـن هـذه احلـاالت موضـوع شـكوى             . اغتصاب جنسي 

 ٧٧٩ احلكومة بتنفيذ سياسات تتفق مع القـانون         ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٠(ومقاضاة
  . )٦١(وتتضمن تدابري ملنع تصاعد العنف اجلنسي بالنساء والبنات

يع أشكال العقاب البدين لألطفال أن القانون جييز        والحظت املبادرة العاملية إلهناء مج      -٣٢
فرض عقوبات بدنية على األطفال رغم قبول التوصيات املتعلقة حبظرها أثنـاء االسـتعراض            

ودعت املبادرة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       . )٦٢(األول املتعلق بنيكاراغوا  
  .)٦٣(للعقاب البدين لألطفالإىل أن يوصي نيكاراغوا باعتماد حظر صريح 

وسلمت منظمة كاسا أليانزا نيكاراغوا بالتقدم احملرز يف تكييف التشريعات احملليـة              -٣٣
ومع . وُنفذت على الصعيد املؤسسي برامج تركز على رعاية الضحايا. املتعلقة باالجتار بالبشر  

وإعـادة إدمـاجهم يف     ذلك، ال تزال هناك ثغرات فيما يتصل بتدابري إعادة تأهيل الضحايا            
وال تزال نسب التعرض    . )٦٤(الشهوداجملتمع، وبإرساء نظام تعويضات، ونظام مناسب حلماية        

وتشكل زيادة حاالت   . هلذا النوع من اجلرائم مرتفعة يف املناطق السياحية واحلدودية الرئيسية         
  .)٦٥( مصدر انشغالالبنات املستغالت جنسياً

 يف سبيل املوافقة على قـانون        بأن تبذل الدولة جهوداً    وأوصت منظمة كاسا أليانزا     -٣٤
الرعاية الشاملة لضحايا االجتار؛ وأن تضع خطة وطنية ملكافحة استغالل األطفال واملراهقني            

  .)٦٦( واالجتار هبمجنسياً
 ألف  ٢٣٩أفادت بأن   ) ٢٠٠٥( إىل أن آخر البيانات الرمسية       ١ونبهت الورقة املشتركة      -٣٥

.  سنة يشاركون يف نوع من أنـواع العمـل         ١٧ارهم بني مخس سنوات و    طفل تتراوح أعم  
.  أشكال عمل األطفـال    أ يف املائة منهم بأنشطة غري منظمة تصنف ضمن أسو         ٧٦ويضطلع  
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وأوصـت  . )٦٧(، أجرت احلكومة دراسة استقصائية جديدة مل تنشر بياناهتا        ٢٠٠٩ويف عام   
ءات املتعلقة بعمل األطفـال وأن تعـزز         بأن تنشر الدولة الطرف اإلحصا     ١الورقة املشتركة   

  .)٦٨(آليات منع هذه الظاهرة

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 إىل مشاكل متنوعة يف إقامة العـدل، نتيجـة تـدهور            ٤أشارت الورقة املشتركة      -٣٦

من قبل األحزاب والقطاعات االقتصادية عالوة على احملـسوبية         واستغالهلا  مؤسسات البلد   
وتعاين السلطة القضائية من خلط بني الدولة واحلزب أدى إىل          . )٦٩(استغالل النفوذ السياسية و 

 بأن تتخذ الدولة التدابري     ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٠(انتهاكات للحق يف األمن القانوين    
  . )٧١(الالزمة لضمان استقالل السلطة القضائية

ة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ونّبه مركز العدالة والقانون الدويل إىل أن حمكم         -٣٧
أمرت يف قرار صادر منذ مثاين سنوات بتوفري سبيل انتصاف قضائي يتيح مراقبـة قـرارات                

  . )٧٢(اجمللس االنتخايب األعلى اليت تؤثر يف حقوق اإلنسان، لكن الدولة مل متتثل هذا القرار
يف جمال قـضاء األحـداث      غوا بأن إقامة العدل     أفادت منظمة كاسا أليانزا نيكارا    و  -٣٨

اجلنائي تعتريها نقائص فال يوجد ما يكفي من مراكز الرعاية املتخصصة لألحداث احملرومني             
وال يوجد برنـامج إلعـادة إدمـاج        . )٧٣( مع الكبار  من حريتهم، وحيتجز األحداث أحياناً    

اكز احتجـاز   وأوصى املركز بأن تزيد الدولة امليزانية املخصصة ملر       . )٧٤(األحداث يف اجملتمع  
األحداث؛ وبإقامة حتالفات مع اجملتمع املدين من أجل توفري برنامج رعاية شاملة لألحـداث              

  . )٧٥(احملرومني من حريتهم

  احلق يف اخلصوصية ويف حياة أسرية  -٤  
غري املسجلة ال تـزال     الوالدات  الحظت منظمة الفرانسيسكان الدولية أن معدالت         -٣٩

وتفيد تقديرات مـصادر خمتلفـة أن نـسبة         . حتسن الوضع نسبياً  مرتفعة يف نيكاراغوا رغم     
ويعود اإلطـار القـانوين لتـسجيل       . )٧٦( يف املائة  ١٩الوالدات غري املسجلة ما زالت تناهز       

  جديـداً  واقترحت منظمات حقوقية منذ مخس سنوات قانونـاً       . ١٩٠٤الوالدات إىل عام    
طلب اجمللس االنتخايب األعلى تعليق األمر يف       و. املدنية، دون أن يسن هذا القانون     لسجل احلالة   

وأوصـت  . )٧٧(٢٠١٣، وأُزيح هذا القانون من أولويات اجلمعية الوطنية يف عام   ٢٠١٠ عام
منظمة الفرانسيسكان الدولية بأن تبادر الدولة بال تأخري إىل اعتماد قانون جديـد للحالـة               

ومة بأن تكفـل تـسجيل األطفـال       وأوصى املركز الدويل حلقوق اإلنسان احلك     . )٧٨(املدنية
املولودين يف اجملتمعات األصلية ملناطق ساحل احمليط اهلادئ والوسط والشمال عند الـوالدة             

  . )٧٩(٢٠١٦ حبلول عام غري املسجلني حالياًاملواليد وتسجيل 
وأشار معهد سيغوفياس للقيادة إىل أن مئات املواطنني احتجـوا أثنـاء العمليـتني                -٤٠

  .)٨٠( األخريتني، على رفض اهليئات االنتخابية تسليم وثيقة اهلويةاالنتخابيتني
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  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
 بأن ظروف تعبري املواطنني عن آرائهم حبرية تـدهورت          ٢أفادت الورقة املشتركة      -٤١

احلكومة أو املطالبة حبقوق اجتماعية أو دعم املطالبة بالدميقراطية         خاصة إذا تعلق األمر بانتقاد      
  .)٨١(واالنتخابات الشفافة القائمة على املنافسة الشريفة

 / حزيـران  ٢٢ بأن قوات شبه حكوميـة أقـدمت يف          ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٤٢
 معهـد    على طرد شباب وكهول باستعمال القوة عندما كانوا معتصمني أمام          ٢٠١٣ يونيه

. وتعرض الشباب منـهم العتـداء عنيـف       . الضمان االجتماعي للمطالبة مبعاش شيخوخة    
 عـن   ٤وأعربت الورقة املشتركة    . عرف نتائج التحقيقات بعد مرور أشهر على الوقائع       ُت وال

  . )٨٢(أسفها لفقدان الشرطة قدرهتا على أداء واجبها دون احنياز سياسي
مارس ضـغوط    أن حرية املعلومات مقيدة ومهددة إذ تُ       واعترب االحتاد الدويل للقلم     -٤٣

ويتمسك النظام بسياسة   . وأعمال ختويف وترهيب تشجع الرقابة الذاتية واخلوف من التعبري        
وتستبعد وسائط اإلعالم غري احلكومية والصحفيون غري املنحـازين        . إعالمية منحازة لصاحله  

لة يف مقاضـاة الـصحفيني ووسـائط        وقد واصلت احلكومة ممارستها املتمث    . )٨٣(للحكومة
وأفادت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بأهنا تلقت معلومات مؤداها أن           . )٨٤(اإلعالم

  . )٨٥(وسائط اإلعالم اليت تنتقد احلكومة ميكن أن تتعرض لضغوط غري مباشرة
ري وأوصى االحتاد الدويل للقلم احلكومة بأن تكف على الفور عن أعمـال التـشه               -٤٤

  . )٨٦(واملضايقة والتحرش القضائي جتاه كل من ميارسون بطريقة سلمية حقهم يف حرية التعبري
 أن أعمال التشهري مبا فيها القذف والثلب، ما زالـت           ٨والحظت الورقة املشتركة      -٤٥

تعترب جناية رغم ما تلقته نيكاراغوا يف االستعراض األويل املتعلق هبا من توصـيات بإزالـة                
 بأن تزيل الدولة صبغة اجلرميـة       ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٧( من القانون اجلنائي   التشهري

  . )٨٨(عن أعمال الشتم واالفتراء
 من الدستور تـنص     ٥٢والحظت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن املادة           -٤٦

 إىل الدولـة     بنـاءً  أن يوجهوا بصفة فردية أو مجاعية نقداً      [...] من حق املواطنني    "على أن   
وينبغي أن تتذكر الدولة أن احلق يف حرية التعبري ال يقتصر علـى محايـة         . "إىل أي سلطة   أو

 محاية البيانات املسيئة واملزعجة واملخالفـة جتـاه         اآلراء املؤيدة أو اللطيفة، بل يشمل أيضاً      
 الورقـة   وأوصـت . )٨٩(فهذه متطلبات الدميقراطية القائمة على التنوع والتعدديـة       . الدولة

من جواز انتقـاد    " بّناء" من الدستور إللغاء شرط      ٥٢ بأن تعدل احلكومة املادة      ٨املشتركة  
  . )٩٠(السياسة احلكومية

 عدم وجود ضوابط لترويج وإدارة الدعاية احلكوميـة         ٢والحظت الورقة املشتركة      -٤٧
وأوصت . )٩١(ريريةاليت تستخدم كآلية ملكافأة وسائط اإلعالم أو معاقبتها على خطوطها التح          

 بأن ختضع الدولة إسناد الدعاية احلكومية لضوابط تكفل تطبيـق معـايري       ٢الورقة املشتركة   
  .)٩٢(موضوعية وعادلة
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فقـد  .  إىل هيمنة العائلة الرئاسية على وسائط اإلعـالم        ٢ونبهت الورقة املشتركة      -٤٨
ك بلغ عدد قنوات البث     ، وبذل ٢٠١٢ منذ عام    ١٦وضعت العائلة الرئاسية يدها على القناة       

املفتوح اخلاضعة هلا مخس قنوات دون حساب القنوات اليت تستأجر فيها احلكومة مساحات             
 أنه ينبغي إقرار تدابري فعالة للحد  ٢واعتربت الورقة املشتركة    . )٩٣(واسعة لبث دعايتها احلزبية   

  . )٩٤(من تركز ملكية وسائل االتصال
 بأن قانون الوصول إىل املعلومات اعُتمد منـذ مخـس           ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩

 علـى نقـص      عالوةً سنوات وأن ختلف املؤسسات احلكومية يف اجملال الرقمي بات واضحاً         
 بأن تنفـذ الدولـة      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٥(وكاالت الوصول إىل املعلومات العامة    

  . )٩٦(ماتالطرف قانون الوصول إىل املعلو
 أن قانون الكيانات القانونية غري اهلادفـة إىل الـربح           ٨والحظت الورقة املشتركة      -٥٠

تنقصه إجراءات ومتطلبات واضحة إلصدار التراخيص لفائدة املؤسـسات         ) ١٩٩٢-١٤٧(
وأفاد عدد مـن املنظمـات غـري        .  حلرية التقدير يف تنفيذه     واسعاً وتشغيلها، مما يتيح جماالً   

ن وزارة الداخلية استعملت هذا القانون لعرقلة تـسجيل منظمـات للمجتمـع             احلكومية بأ 
 ترويج مبادئ توجيهية جديدة ترمي إىل تنظـيم تفاعـل           وواصلت احلكومة أيضاً  . )٩٧(املدين

 بـأن   ٨وأوصت الورقة املـشتركة     . )٩٨(املنظمات غري احلكومية مع اجلهات املاحنة الدولية      
، ما جيب على منظمات اجملتمع املدين اتباعه مـن   ١٤٧قم  توضح احلكومة يف إطار القانون ر     

  . )٩٩(إجراءات ومتطلبات لتأسيسها وحصوهلا على التراخيص ومزاولة أعماهلا ووقف أنشطتها
 أن بيئة نشاط املدافعني عن حقوق اإلنسان ال تـزال           ٨والحظت الورقة املشتركة      -٥١

. ضعاف مصداقية نشطاء حقوق اإلنسان    وتدعم احلكومة محالت إعالمية رامية إىل إ      . عدائية
 ال يـزال   ٢٠١٠ورغم اخنفاض عدد ما أُبلغ عنه من هجمات على النـشطاء منـذ عـام                

  بأن نـشطاءً   ٥وأفادت الورقة املشتركة    . )١٠٠(املتورطون يف االعتداءات السابقة بال عقاب     
 اجلنسانية واخلنـاثى    خمتلفني من فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية         

 أنـه   ٨واعتربت الورقة املـشتركة     . )١٠١(تعّرضوا العتداءات جراء املطالبة باحترام حقوقهم     
 إنفاذ القانون محاية كافية جلميع املواطنني، بـصرف         لضمان توفري موظفي  ينبغي اختاذ تدابري    

  . )١٠٢(النظر عن انتمائهم السياسي
 من خـالل     رمسياً  املشاركة املدنية أخذت طابعاً    وأفاد معهد سيغوفياس للقيادة بأن      -٥٢

وألغى هذا اإلجراء   . جمالس السلطة املدنية اليت أصبحت تسمى جلان األسرة واحلياة واجملتمع         
التقليدية للمشاركة التعددية اليت تعمل على تنسيق الشؤون اإلمنائية بـني احلكومـة             الفضاءات  
  . )١٠٣(واملواطنني

هكت إلرغام املوظفني   س للقيادة أن حرية تكوين اجلمعيات انتُ      وأفاد معهد سيغوفيا    -٥٣
كذلك تستخدم احلكومة هـؤالء املـوظفني       . احلكوميني على االنضمام إىل احلزب احلاكم     

دعايتها يف الشوارع يف أوقات العمل وخارجها أو إلجبارهم على حضور تظـاهرات              لبث
  . )١٠٤(احلزب احلاكم
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 بأن عرقلة مراقبـة املنظمـات املـستقلة لالنتخابـات        ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٥٤
.  مشلت العرقلة املنظمات املراقبة الوطنية والدوليـة       ٢٠١١ويف انتخابات عام    . )١٠٥(مستمرة
  . )١٠٦(نشر قط نتائج كل دائرة على حدة على حنو ما يقتضيه القانونومل ُت
 ويف النقابات شـروطاً    أن قانون العمل يقتضي أن تست      ٨والحظت الورقة املشتركة      -٥٥

  .)١٠٧( ما متنع األنشطة النقابية ألسباب جمحفةوكثرياً. صارمة قبل السماح هلا بتنظيم إضراب

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 يف املائة من عمال نيكاراغوا البـالغ عـددهم          ٧٠ أن   ٤أشارت الورقة املشتركة      -٥٦

  .)١٠٨(املنظم وال يصلون إىل الضمان االجتماعيمليونني يعملون يف القطاع غري 
 بأن احلق يف العمل ضرب من اخليال بالنسبة إىل املثليـات            ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٥٧

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى واملترددين يف حتديد هويتهم            
  . )١٠٩(لون إىل الوظائف الالئقة وذات األجور احملترمةاجلنسانية الذين يتعرضون للتمييز وال يص

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
 بأن احلكومة وضعت، يف إطار اخلطط الوطنيـة للتنميـة           ٧أفادت الورقة املشتركة      -٥٨

ت وأفـاد . )١١٠(، استراتيجية منو اقتصادي تركز على الفقـراء ٢٠١١-٢٠٠٨البشرية، للفترة  
  .)١١١( لزيادة امليزانية املخصصة للصحة والتعليم بأن احلكومة مل تبِد استعدادا٤ًالورقة املشتركة 

وتناهز معـدالت   .  أن مستويات الفقر ال تزال مرتفعة      ٤وأضافت الورقة املشتركة      -٥٩
  . )١١٢(فقر األرياف ضعف معدالت فقر املناطق احلضرية

  احلق يف الصحة  -٨  
 حبدوث تقدم ملحوظ يف جمال الصحة، ال سيما صـحة           ١املشتركة  سلمت الورقة     -٦٠

األم والطفل، واخنفاض معدالت وفيات األمهات والرضع وسوء تغذية األطفـال، وزيـادة             
غري أن هذا القطاع . الوصول إىل برامج التحصني واحلمالت الصحية الوطنية وتوسيع تغطيتها  

  . )١١٣(ال يزال يف حاجة إىل املزيد من املوارد
 باستمرار جترمي النساء الاليت ُيقدمن علـى اإلجهـاض          ٩رت الورقة املشتركة    وذكّ  -٦١

جبميع أشكاله، مبا يشمل اإلجهاض العالجي، رغم التوصيات املقدمة من مخـس هيئـات              
وقـد  . )١١٤(معاهدات والتوصيات الثماين املقبولة أثناء االستعراض األول املتعلق بنيكاراغوا         

  . )١١٥(يات املتصلة على حنو غري مباشر بالوالدةازدادت نسبة الوف
 بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من التدابري للـسماح           ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٦٢

مبمارسة اإلجهاض العالجي إلنقاذ حياة النساء أو احلفـاظ علـى صـحتهن يف حـاالت                
  . )١١٦( العيش هبااالغتصاب أو سفاح احملارم ويف حاالت التشوهات اخللقية اليت يصعب
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 بأن محل املراهقات ميثل ربع جمموع حـاالت احلمـل           ٩وأفادت الورقة املشتركة      -٦٣
 ١٥ يف املائة من النساء النشطات جنسياً واملتراوحة أعمـارهن بـني      ٨٦وال ترغب   . سنوياً

ه من  يف املائة منهن على ما حيتجن   ٣٦ سنة يف اإلجناب أثناء السنتني التاليتني، وال حتصل          ١٩و
 بأن توفر الدولة الرعاية الفورية للنساء    ٩وأوصت الورقة املشتركة    . وسائل منع احلمل الفعالة   

  . )١١٧(والفتيات الاليت ينطوي محلهن على خماطر كبرية
داء والحظ املركز الدويل حلقوق اإلنسان أن اجلماعات األصلية تواجه عقبات كـأْ             -٦٤
وإضافة إىل ذلك، غالباً ما ُيضطر احملتـاجون إىل       . )١١٨(الوصول إىل موارد الرعاية الصحية     يف

الطبية إىل االختيار بني املوارد احلكومية من جهة وقيمهم ومعتقداهتم من جهة أخرى،           الرعاية
وأوصى املركز الدويل   . )١١٩(بسبب عدم وجود نظام صحي متكامل يراعي األعراف التقليدية        

ية خاصة بالشعوب األصلية وذلك بالتشاور مـع        حلقوق اإلنسان بأن تضع الدولة نظماً صح      
  . )١٢٠(هذه الشعوب

ونّبهت منظمة كاسا أليانزا نيكاراغوا أن اجملتمع والدولـة ال يعتـربان اسـتهالك                -٦٥
ورغـم وجـود    . املؤثرات العقلية مرضاً مزمناً ال يستوجب العقاب وإمنا العالج املناسـب          

. )١٢١(مع املدين على مراكز وبرامج إعادة التأهيـل       تشريعات للوقاية من اإلدمان، ُيهيمن اجملت     
وتعاطي املخدرات واإلدمان عليها مشكلة مرتبطة على حنو وثيق حبالة التشرد اليت يعيـشها              

  . )١٢٢(أطفال ومراهقون كثريون
 لأللفية املتعلق باحتواء فريوس     ٦ إىل أن اهلدف اإلمنائي      ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٦٦

اإليدز لن يتحقق يف وقت قريب نظـراً إىل اسـتمرار تفـشي هـذا               /شريةنقص املناعة الب  
 بشأن فريوس نقص املناعة البشرية موضـوع        ٨٢٠ومل يكن القانون اجلديد رقم      . )١٢٣(الوباء

  . )١٢٤(تشاور، ومل تعتمد بشأنه الئحة تنفيذية

  احلق يف التعليم  -٩  
ق العام على التعلـيم األساسـي        حتسناً طفيفاً يف اإلنفا    ١الحظت الورقة املشتركة      -٦٧

 يف املائة ٣,٣ و٢٠١٠ يف املائة يف عام     ٣,٨(والثانوي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل        
وعالوة على ذلك، اكتسب عمل املدرسـني صـبغة مهنيـة وحتـسنت             ). ٢٠٠٦يف عام   
تويات  بأن تضع احلكومة سياسة تشمل مجيع مس       ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٥(رواتبهم

  . )١٢٦(التعليم، متشياً مع األهداف اإلمنائية لأللفية
واعترب مركز حقوق اإلنسان واملواطن واحلق يف احلكم الذايت أن التمييـز اإلثـين                -٦٨

وتواجه بنـات   . والثقايف يف املدارس حاجز مهم أمام حتقيق املساواة يف احلصول على التعليم           
 تتصل بالبيئة املدرسية غري احلفيـة والتمييـز         الشعوب األصلية بصفة خاصة مشاكل عويصة     

اجلنسي والعنف املتفشي يف املدارس ناهيك من التعـرض لالعتـداء اجلنـسي يف بعـض                
  . )١٢٧(احلاالت
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جي امليل اجلنسي ومغـايري    ود بأن املثليات واملثليني ومز    ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٦٩
 هويتهم اجلنسانية ما زالوا يتعرضـون للتمييـز         اهلوية اجلنسانية واخلناثى واملترددين يف حتديد     

ويتعرض املصابون بفريوس نقص املناعـة البـشرية باسـتمرار          . والعنف يف النظام التعليمي   
ومل تتخذ أمانة املظامل اخلاصة املعنية بالتنوع اجلنسي أي مبادرة لتيسري           . للمضايقة يف املدارس  

  . )١٢٨(وصول أفراد الفئة األوىل إىل التعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
 مدرسة للتعليم اخلاص تعىن بتعليم ألطفـال        ٢٦ بوجود   ١أفادت الورقة املشتركة      -٧٠

.  فصالً إدماجياً داخل مدارس عادية     ١٣ويوجد عالوة على ذلك     . املصابني بإعاقات خمتلفة  
املخصصة هلذا  أما املوارد   . وعدد مدارس التعليم اخلاص قليل مقارنة بالطلب املوجود يف البلد         

  . )١٢٩( يف املائة من امليزانية التعليمية١النظام الفرعي فال تصل إىل 

  األقليات والشعوب األصلية  -١١  
 بأن الشعوب األصلية لنيكاراغوا تتعـرض النتـهاكات         ٣أفادت الورقة املشتركة      -٧١

 يف نيكاراغوا إمهال    ولطاملا عانت املنطقتان املتمتعان باحلكم الذايت     . متعددة حلقوقها اجلماعية  
السلطات، وهو ما يفسر تسجيل املنطقتني أعلى مستويات الفقر والبطالـة والعنـف وأدىن              

وأوصت منظمة السكان . )١٣٠(مستويات االلتحاق باملدارس وأكرب النقائص يف النظام الصحي
غوا، األصليني حملافظة موي موي بأن تكفل الدولة احترام حقوق الشعوب األصلية يف نيكارا            

  . )١٣١(طبقاً للقوانني الوطنية وإلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
وأفاد مركز مهبولت للتنمية اإلقليمية وتعزيز اإلدارة البيئية أن املعـايري املعتمـدة يف                -٧٢

. نيكاراغوا تعترف حبقوق الشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي يف امللكيـة احملليـة             
 االعتراف حبقوق هذه الفئة يف      ٢٠١٦-٢٠١٢ت اخلطة الوطنية للتنمية البشرية للفترة       وتناول

امللكية احمللية، ويف استخدام أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية وإدارهتا وتنظيمها عن طريق            
  . )١٣٢(حتديد وتسجيل األقاليم التابعة للشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي

فقد :  إحراز تقدم يف حتديد األقاليم األصلية وتسجيلها       ٣لورقة املشتركة   والحظت ا   -٧٣
غري . األراضي الوطنية يف املائة من    ٢٨,١٤ إقليماً أي ما يعادل      ٢١بلغ عدد األقاليم املسجلة     

أن عمليات اجتياح واستعمار وختريب األقاليم التابعة للشعوب األصلية واملنحدرة من أصـل    
  . )١٣٣(ة أسرع وعلى حنو جامحأفريقي مستمرة بوتري

واعترب مركز حقوق اإلنسان واملواطن واحلق يف احلكم الذايت أن احلكومة تنفذ سياسات               -٧٤
متناقضة فيما يتعلق بزحف احلدود الزراعية واملنازعات بـني املـزارعني والـشعوب األصـلية               

واقُتـرح  . )١٣٤(واجـب من أصل أفريقي اليت سبق أن ُحددت أقاليمها على النحـو ال            واملنحدرة
يف إطار اجلمعية الوطنية إنشاء مناطق جديدة متمتعة باحلكم الذايت أو مقاطعـة جديـدة،                أيضاً
  .)١٣٥(أن ذلك يستدعي اقتطاع أراض تابعة لشعوب أصلية ومنحدرة من أصل أفريقي علماً
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وأوصى اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان بأن تعيـد احلكومـة النظـر يف مـصادرة                 -٧٥
راضي؛ وأن تساعد على وضع طريقة لتسجيل سندات ملكية األراضي على حنو يساهم يف              األ

  . )١٣٦( فيما يتعلق مبلكية األراضيرفع اللبس القائم واحملتمل مستقبالً
وأشار مركز مهبولت إىل أن الشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي ال تتمتع،               -٧٦

وتشمل األمثلة يف هذا الـسياق      . )١٣٧(حلرة واملستنرية بوضوح، حبقها يف املشاورة املسبقة وا     
التراخيص املتعددة املمنوحة بشأن مناجم فلزات يف منطقة الساحل األطلسي الشمايل املتمتعة            
باحلكم الذايت والتراخيص املتعلقة بالتنقيب عن النفط واستغالله يف حمطة الكـارييب البحريـة،              

ادية للنخيل األفريقي يف منطقة الساحل األطلسي اجلنويب        والرخص املسلمة لتطوير الزراعة األح    
  . )١٣٨( احمليطني الكبريةاملتمتعة باحلكم الذايت، والترخيص املمنوح مؤخراً إلجناز مشروع قنا

وأشارت منظمة السكان األصليني حملافظة موي موي إىل أن الشعوب األصلية ملناطق    -٧٧
اين تدخل احلكومات احملليـة بقـوة يف هياكلـها    ساحل احمليط اهلادئ والوسط والشمال تع     

وختضع مجاعات كثرية لشكلني من أشكال السلطة مها سلطة احلكومـة والـسلطة             . التقليدية
وأوصت املنظمة بأن تضع الدولة قانوناً حيظر التـدخل يف عـادات وأعـراف              . )١٣٩(التقليدية

ثري على تلك العـادات واألعـراف       الشعوب األصلية يف جمال اختيار سلطاهتا التقليدية أو التأ        
  . )١٤٠(التالعب هبا أو

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٢  
أفاد مركز مهبولت بأن الشركات اخلاصة واملختلطة ال تتيح معلومات عـن آثـار                -٧٨

وتشمل األمثلة يف هذا الـسياق شـرط الـسرية الـوارد يف اإلطـار         . أنشطتها على البيئة  
التقيد بالـسرية التامـة يف معاجلـة        " احمليطني الكبري، الذي ينص على       ةناملشروع ق  املعياري
" الوثائق واملواد واملعلومات التقنية أو التجارية أو غريها من الوثائق واملواد واملعلومـات       مجيع

وعالوة على ذلك منحت احلكومة الشركة املتعاقدة حقوقاً غري مقيدة . )١٤١(املتصلة باملشروع
إلقليم الربي واجلوي والبحري الذي ُينفذ فيه املشروع، عـالوة علـى احلـق            يف استخدام ا  

ختزين أو استخدام أو متديد أو توسيع أو جـرف أو حتويـل أو تقلـيص                 استخراج أو  يف
املساحات املائية وسائر املوارد الطبيعية املوجودة يف املنطقة على مدى مخسني سـنة قابلـة               

  .)١٤٢(للتمديد بالقدر ذاته
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