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يشرفنا الرد باسم حكومة نيكاراغوا على التوصيات املقدمة يف إطار االسـتعراض              -١
ـ            ١١٦وارد يف الفقـرتني     الدوري الشامل الثاين لبلدنا بشأن حقوق اإلنسان، على النحو ال

  . A/HRC/27/16 من الوثيقة ١١٧و
 اليت تقترح   ١٢-١١٦ و ١٠-١١٦ و ٨-١١٦ و ١-١١٦وفيما يتعلق بالتوصيات      -٢

 ١-١١٧ يف التوصـيتني     اعتماد صكوك دولية جديدة، على حنو ما جرى تأكيـده أيـضاً           
  .  هذه التوصياتال تقبل نيكاراغوا، ١١-١١٧و
 ممارسة سيادهتا، أن الوقت غري مناسب للتعهد بالتزامات         وترى نيكاراغوا، يف إطار     -٣

وحكومة نيكاراغوا مقتنعة باحلاجة . دولية جديدة تفرض أعباًء إدارية ومالية إضافية على البلد
إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت، فوضعت بالتايل جمموعة من األولويـات              

  . الوطنية
 يف الصكوك الدولية املذكورة يف هذه التوصيات، لكنها تود          ونيكاراغوا ليست طرفاً    -٤

فهي تتمتع بإطار تنظيمـي     . تأكيد عدم وجود ثغرة لديها فيما يتصل حبماية حقوق اإلنسان         
  . واسع النطاق يكفل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان جلميع مواطنيها

 فهـي . ١٦-١١٦ و ١٥-١١٦،  ٩-١١٦وال تقبل نيكاراغوا التوصـيات        -٥
 ترى ضرورة العتماد التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، فقد اعتمدت مفهومـاً             ال

أوسع ينبغي النظر إليه كممارسة جيدة من جانب حكومة نيكاراغوا يف سبيل تأمني تغطيـة               
  . أكرب حلقوق اإلنسان

ـ             -٦ ن وحتظر نيكاراغوا التعذيب ومجيع أشكال إساءة املعاملة، وذلك بفضل العديد م
وتشمل املعايري املعمول هبـا العناصـر       . األحكام الواردة يف الدستور والقوانني والتشريعات     

. الواردة يف االتفاقية وغريها بشأن اجلناة، سواء أكانوا من أفراد اجليش أو الشرطة أو موظفني  
ونعمل على كفالة تقدمي الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وإسـاءة املعاملـة ومالحقـة اجلنـاة          

  .  عن الوقاية من هذه املمارسات ورصدهاعاقبتهم، فضالًوم
، جرى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تشرف         ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    -٧

 زيارة من قبـل     ٢٠١٤مايو  /عليها النيابة املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، وتلقينا يف أيار         
ن الغرض منها تقييم تنفيذ املعـايري والـضمانات         اللجنة الفرعية املعنية مبناهضة التعذيب كا     

  . الواجبة
 بشأن سياسـات    ٢٦-١١٦، و ١٣-١١٦تقبل حكومة نيكاراغوا التوصيتني       -٨

احلد من التمييز وضمان مشاركة جمتمعات الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي يف             
  . القرارات املتعلقة بأراضيها

 اسـتراتيجيةً لتنميـة     ٢٠١٦-٢٠١٢ البشرية للفترة    وتتضمن اخلطة الوطنية للتنمية     -٩
ساحل الكارييب تشتمل على حماور الرعاية االجتماعية واالقتـصادية لـسكان الكـارييب،             
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 إىل التطوير املؤسسي املـستقل     وتسعى أيضاً . والتحول االقتصادي العادل واملستدام واملتناغم    
  . قليميالذي حيقق التنمية البشرية الكاملة على الصعيد اإل

 على سياسة املـشاركة      قاطعاً وُيعد تطوير هذه اخلطة الوطنية للتنمية البشرية دليالً         -١٠
  . الشاملة وعدم التمييز بني مواطين نيكاراغوا

، تعتـزم   ٢٠١٠ يف عـام     ١٦٩وبالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -١١
  . ، عن طريق إعمال هذه احلقوقحكومة نيكاراغوا مواصلة تعزيز حقوق الشعوب األصلية

ومزدوجـي   املتعلقة حبقوق املثليات واملثليني ١٤-١١٦وتقبل نيكاراغوا التوصية      -١٢
 للعمل الذي تضطلع به حكومـة       جتسيداًامليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وميثل ذلك        

  . املصاحلة والوحدة الوطنية
 من  ٢٠٤  بعد إلغاء املادة   ٢٠٠٨ يف عام    وبدأ االعتراف بالتوجه اجلنسي لألشخاص      -١٣

 من ذلك، أنشأنا النيابة اخلاصـة حبقـوق         وانطالقاً. قانون العقوبات اليت جتّرم املثلية اجلنسية     
اإلنسان املتعلقة بتنوع امليول اجلنسية لألفراد، وهي مكلفة بوالية تعزيز ومحاية حقوق هؤالء             

ية وبرامج الوصول إىل التعليم الـتقين       األشخاص بشكل تدرجيي، وذلك بتنظيم محالت توع      
  . واملهين عن طريق تقدمي منح دراسية

كما نظمنا حلقات تدريبية ألعضاء أكادميية الشرطة يف جمـال احلقـوق اجلنـسية                -١٤
. والتنوع اجلنسي، من أجل ضمان احلقوق املتعلقة بتنوع امليول اجلنسية واملبادئ األخالقيـة            

  .  من أعضاء األكادميية٢ ٩٧٤، مت تدريب ٢٠١٣ويف عام 
  .  ألن القضاء فيها مستقل١٩-١١٦، و١٧-١١٦تقبل نيكاراغوا التوصيتني   -١٥
 لكي تكفـل    ٢٠٠٧عززت نيكاراغوا اإلطار املؤسسي والتنظيمي لديها منذ عام           -١٦

 ٥٠١ منه؛ والقانون    ١٦٥وينص كل من الدستور السياسي يف املادة        . استقالل نظام القضاء  
 املتعلق بالسلطة القـضائية،     ٢٦٠هنة القضاء والئحته التنفيذية، والقانون األساسي       املتعلق مب 

  . على أن القضاة مستقلون وال يدينون بالوالء إال للدستور والقوانني
، جرى اعتماد مدونة األخالقيات لضمان الرتاهة يف إقامة         ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   -١٧

  . رعيةالعدل، مع إبراز مبادئ االستقالل والش
ويعزز اجمللس الوطين إلدارة مهنة القضاء نظام اختيار وتعـيني القـضاة واحملـامني                -١٨

العامني، وذلك من خالل تنظيم املسابقات التنافسية بصورة مؤسسية تضع وزناً للجدارة وفقاً 
  . لقانون مهنة القضاء والئحته التنفيذية، بدعم من معهد الدراسات القانونية العليا

، لكون البلد حيترم حريـة      ٢١-١١٦، و ٢٠-١١٦بل نيكاراغوا التوصيتني    تق  -١٩
التعبري واالحتجاج السلمي وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها، ويكفل حرية الوصـول إىل            

  . املعلومات والصحافة، مبا يشمل تعددية وسائل اإلعالم
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ـ       ٢٣-١١٦وال نقبل التوصية      -٢٠ ذي يـضمن    ألن لدينا بالفعل اهليكل املؤسسي ال
  . الوصول إىل املعلومات العامة

ويكرس دستورنا احلريات واحلقوق األساسية اليت ميكن التمتع هبا دون قيود غـري               -٢١
  . تلك الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وال يوجد يف نيكاراغوا أي اضطهاد أو رقابة، ويربهن على ذلك وجود أكثر مـن                 -٢٢
 وسيلة إعالم مطبوعـة وصـحف وجمـالت         ٢٠ حمطة تلفزيونية و   ٢٠طة إذاعية و   حم ٣٠٠

  . أسبوعية تغطي كل التراب الوطين
وُتنظّم األنشطة العامة بدعم من الشرطة الوطنية للحفاظ على النظام العام ومحايـة               -٢٣

  . املتظاهرين واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وتتخذ الشرطة تدابري خاصة يف هذا الصدد
ويوجد إطار قانوين متوازن يف نيكاراغوا يعزز عدالة وشفافية وموضوعية ومسؤولية             -٢٤

وسائل اإلعالم، ويكفل محاية حقوق املواطنني وحيدد ضمانات وكيفية سـحب التـشهري             
وإمكانية العفو من جانب املعتدى عليه، باإلضافة إىل اعتماد الوساطة يف تسوية ما قد يقـع                

  . افقت األطراف على ذلكمن انتهاكات، إذا و
وجيرم قانون العقوبات املساس حبرية التعبري وتقييد الوصول إىل املعلومات يف املـادة               -٢٥

، )٢٠٠٧( بشأن الوصول إىل املعلومات العامـة        ٦٢١ولدينا أيضا القانون رقم     .  منه ٤٢٩
من الوصـول  وفيما يتعلق باحلرمان . والذي أُنشئ مبوجبه مكتب تنسيق الوصول إىل اإلعالم       

إىل املعلومات، ُتتاح للمستخدمني وسائل انتصاف إدارية وإمكانية اللجوء إىل جملس التقاضي            
  . اإلداري التابع للمحكمة العليا

 بشأن عدم جترمي التشهري، ألن تشريعاتنا ٢٢-١١٦وال تقبل نيكاراغوا التوصية       -٢٦
  . ١٨-١١٧التوصية إىل ، وينطبق ذلك على ال تنص على التشهري

ونود إبالغ اجملتمع الدويل بأن تشريعنا جيّرم القذف والتشهري حبق من تنسب إليـه                -٢٧
املواد مـن   (جرمية املساس بكرامة اآلخرين، وال تقع هذه اجلرمية إذا ثبتت صحة االدعاءات             

  ).   من قانون العقوبات٢٠٣ إىل ٢٠٢
الوسائل لتنفيذ سياسـة     املتعلقة باختاذ كافة     ٢٥-١١٦وتقبل نيكاراغوا التوصية      -٢٨

واحلق يف التعليم هو بالتأكيد واحدة من أعلى أولوياتنا وسوف تعمـل         . تعليم شامل للجميع  
، مجيع الوسائل الالزمةولكن ينبغي إدراك أن كفالة    . احلكومة على اإلعمال الكامل هلذا احلق     

ولـذا، فمـن    . غطيتهانستطيع ت  وفقاً ملا ورد يف التوصية، يتطلب توافر موارد مالية كبرية ال          
  . الضروري اإلشارة إىل أن كفالة هذا احلق يشكل عملية طويلة األجل

وُتعد نيكاراغوا دولةً ناميةً ومن أفقر بلدان أمريكا الالتينية من حيث املوارد، لكنها               -٢٩
ميكننا التعهد   وال. تتمتع باستقرار اقتصادي بفضل جهود حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية        
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ومـع  .  يف املائة وحتقيق حتوالت كاملة بشكل فوري       ١٠٠ة هذا االلتزام أو غريه بنسبة       بتلبي
  . ذلك، لدينا إرادة راسخة تكفل اإلعمال التدرجيي حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، بدأت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية إعمال احلق يف التعليم،          ٢٠٠٧ومنذ عام     -٣٠
املدارس بصورة مستقلة، وإعادة التعليم العام اجملاين دون إقصاء أو متييز، على            واحلد من إدارة    

 بشأن حقوق األشـخاص   ٧٦٣ من القانون    ٣٨النحو املنصوص عليه يف الدستور ويف املادة        
  . ٢٠١١ابريل /ذوي اإلعاقة، الذي اعتمد يف نيسان

 الرعاية للمعوقني باستخدام    ومن أجل إنفاذ هذا القانون، توفر وزارة التربية والتعليم          -٣١
طريقتني يف نظامي التعليم الرمسي وغري الرمسي؛ ُتطبق األوىل يف مدارس التعليم اخلاص قبـل               

 منها على الصعيد الوطين خلدمة ذوي اإلعاقات        ٢٦املدرسي واالبتدائي واملهين، اليت يوجد      
أما الطريقة  . بتدائي والثانوي الشديدة، كما ُتطبق يف املدرس العادية للتعليم قبل املدرسي واال         

  . الثانية فُتطبق يف جمال التعليم املبكر لألطفال حىت سن الثالثة لكفالة االندماج االجتماعي
 تدريب املعلمني واملهنيني بصورة منهجية يف جمال التعلـيم          ٢٠١٠وجيري منذ عام      -٣٢

م، واسـتخدام أدوات  بلغة برايل، والتعامل مع ذوي اإلعاقات املتعددة واملكفـوفني والـص   
احلساب والتوجيه والتنقل، ولغة اإلشارة النيكاراغوية، وإدخال تعديالت على املناهج وما إىل   

  . ذلك
وتبذل احلكومة جهودا يف جمال الوقاية من بعض اإلعاقـات واضـطرابات النمـو                -٣٣

ايـة  والكشف عنها، وذلك منذ مولد الطفل وحىت سن ما قبل املدرسة، وتستخدم هلذه الغ             
 والذي يشتمل على أنشطة لتحفيـز       املخصص لألطفال الصغار،   "Amor"الكتيب التمهيدي   

  . النمو التدرجيي
، ألن نيكاراغوا حتيل إىل العدالة كل املـزاعم ذات          ١٢-١١٧نقبل التوصية    وال  -٣٤

  . املصداقية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب أفراد قوات األمن
نية على تعزيز مؤسساهتا وأنشأت هياكل تضمن وقاية وتعزيز         وعملت الشرطة الوط    -٣٥

واحترام حقوق اإلنسان، اليت تشكل اإلطار الشامل للتدريب، كما عززت التعاون مع اجملتمع 
، ومت حتديد   )٢٠١٢-٥١املرسوم  (وحّدثت إطارها التنظيمي بلوائح تتعلق بأخالقيات العمل        

  . مبادئ األداء
، ألن لديها التدابري والتشريعات الالزمـة   ١٣-١١٧التوصية  وال تقبل نيكاراغوا      -٣٦

  . حلماية حقوق األشخاص مسلويب احلرية، وهي جزء من اإلطار السياسي والقانوين للدولة
ونظام السجن يف نيكاراغوا يراعي اجلوانب اإلنسانية ويهدف إىل إعـادة التأهيـل               -٣٧

قيق هذه األهداف، ويشجع األنشطة اليت تعزز       واإلدماج االجتماعي، ويوفر البيئة املناسبة لتح     
  . العمل املنتج والتماسك األسري، وأنشطة تكفل ممارسة احلقوق االجتماعية والثقافية
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وحيصل مجيع  . ٢٠١٣أكتوبر  / حىت تشرين األول   ٩ ٦٠١وبلغ عدد نزالء السجون       -٣٨
 أشـكال التعلـيم،      منهم مبختلف  ٢ ٦٣٤الرتالء على الرعاية الصحية والتعليم، وقد التحق        

 من املراهقني احملتجزين يف جمال حقوق       ١٦١ منهم تدريباً مهنياً، ومت تدريب       ٣ ٤٠٧وتلقى  
 سجيناً مـن    ١٨ ، خترج ٢٠١٤أغسطس  /؛ ويف آب  ٢٠١٣-٢٠١٠اإلنسان خالل الفترة    

برنامج حمو األمية، وقد حتقق ذلك بدعم من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق               
 ونعمل مع منظمات دولية مثل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، اليت قامـت مـؤخراً             . ناإلنسا

  . بزيارة نيكاراغوا
 يف املائـة يف     ٢١وقد أدى هذا النظام إىل احلد من العنـف يف الـسجون بنـسبة                 -٣٩
 يف املائة يف عـام  ١١وكانت نسبة تكرار ارتكاب اجلرائم      . ٢٠٠٦ مقارنة بعام    ٢٠١٣ عام

أدىن مستوى يف أمريكا الوسطى، مما يكفل حتسني السالمة الشخصية ملسلويب           ، وهو   ٢٠١٣
  . احلرية
وتعمل حكومتنا، علـى    . إن التحدي األكرب املطروح أمامنا هو اكتظاظ السجون         -٤٠

الرغم من الفقر، على توجيه املوارد املالية املمكنة لبناء وتوسيع مرافق السجون وحتسني ببنيتها 
  . لعيش فيهاالتحتية وظروف ا

 سـجينة   ٢٥٠ لوقد افتتحنا هذا الشهر مركز السجن املتكامل للنساء الذي يتسع             -٤١
وفق نظام العقوبات املفتوح وشبه املفتوح، والنظام املنتج الذي يشتمل على جمـاالت مثـل               
النسيج واحلرف واملخابز والتزيني والتعليم االبتدائي والثانوي واملهين ويف جمال احلاسـوب؛            

ومت افتتـاح مركـز     . شمل املركز عيادة طبية ومطبخ ومزارع دواجن وخنازير وبـستان         وي
 سجيناً يتضمن قسماً للسجن يف ظروف أمنية مشددة، وُيطبـق فيـه   ٣٢٠ لللسجناء يتسع   

نظام العقوبات املفتوح وشبه املفتوح واملنتج، وقد زّود بورشة لتعليم النجارة وبناء املساكن             
 يف  "Bluefields"أُقر مشروع نظام السجون الذي أطلـق عليـه           شخصاً، و  ٤٢٠تستوعب  

  ). ساحل الكارييب(منطقة جنوب احمليط األطلسي ذات احلكم الذايت 
، نود أن نـورد     ١٧-١١٧ و ١٤-١١٧ال نقبل التوصيتني    وعلى الرغم من أننا       -٤٢

مـة   ومسألة مكافحة العنف ضد املرأة، فهـي مه        ٧٧٩بإجياز بعض جوانب تعديل القانون      
  . للغاية بالنسبة حلكومة املصاحلة والوحدة الوطنية يف نيكاراغوا

 على تعزيز استعادة حقوق املرأة كجزء من اخلطة         ٢٠٠٧وتعمل نيكاراغوا منذ عام       -٤٣
  . الوطنية للتنمية البشرية وسياسة التصدي للعنف، وذلك باستخدام منوذج املسؤولية املشتركة

 البلدان تقدماً يف جمال مشاركة املرأة ومتكينها، ويـشري          ونيكاراغوا واحدة من أكثر     -٤٤
إىل أن  " التقرير العاملي بشأن الفجوة بـني اجلنـسني        "٢٠١٣ - املنتدى االقتصادي العاملي  

ويبلغ متوسـط  . نيكاراغوا حتتل املركز العاشر على الصعيد العاملي يف جمال املساواة اجلنسانية    
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 نيكـاراغوا،  يف املائـة يف      ٤٠,٢ حني يبلغ    يف يف املائة،    ٢٢,٦النساء الربملانيات يف أمريكا     
  .  يف املائة من احلقائب الوزارية٥٠باإلضافة إىل حصول املرأة على نسبة 

 املتعلق باملساواة وتكافؤ    ٦٤٨وحّدثت احلكومة التشريع الذي وضع مبوجبه القانون          -٤٥
 املتعلق مبناهضة   ٧٧٩ رقم   ، والقانون الشامل  ٢٠١٢، الذي اعتمد يف عام      )٢٠٠٨(الفرص  

  . ٦٤١ العنف ضد املرأة، كما أدخلت تعديالت على قانون العقوبات رقم
 إىل ضمان حقوق املرأة واختاذ التدابري الالزمة للحماية مـن           ٧٧٩ويهدف القانون     -٤٦

العنف ومنعه واستئصاله واملعاقبة عليه، عالوة على تقدمي املساعدة النفـسية واالجتماعيـة             
  . ا، والشروع يف تغيري أمناط احلياة االجتماعية والثقافيةللضحاي

 املتعلق بالوساطة، واليت جيوز تطبيقها فقـط يف حـاالت           ٧٧٩ومت تعديل القانون      -٤٧
 إىل مبدأ إتاحة فرص اللجوء إىل القضاء ودعم إقامة العـدل واالجتـهاد يف               اجلنح، استناداً 

  .  لتسوية املنازعاتمراعاة اإلجراءات الواجبة واألثر االجتماعي
وختضع الوساطة ملتطلبات وشروط تتوقف إىل حد كبري على اإلرادة احلرة للضحية              -٤٨

وتتم الوساطة مرة واحدة وجيب أال يكون للمدعى عليه         . وجيري التحقق منها بواسطة قاض    
وبعد الوساطة، يتعني على السلطات ضـمان محايـة         . سوابق جنائية يف جمال اجلرائم املعنية     

  . الشخص الضحية والتأكد من عدم تعرضه ألي خطر
 وتشتمل يف املائة    ١٠٠ بنسبة   البلد تغطي للنساء شرطة قسم ١٦٠-٩٩وقد أنشأنا     -٤٩
  . املرأة ضد العنف على القضاء ملراقبة مراصد على
وخالل املؤمتر الدويل العشرين للطب الشرعي يف منطقة البحر األبيض املتوسط الذي         -٥٠

 الطـب  خدمات جمال   يف رائدة دولة   نيكاراغوا أن اخلرباء أقر ،٢٠١٤فرباير  /باطش يفُعقد  
  . املرتيل العنف لضحايا الشاملة السريرية والرعاية الشرعي

 املتعلقـة   ٣١-١١٧ و ١٩-١١٧ و ٢٤-١١٦ال تقبل نيكاراغوا التوصيات       -٥١
البلد الذين وافقوا مـن  ، ألهنا خمالفة لإلرادة الشعبية وسيادة مواطين    بتعديل قانون اإلجهاض  

  . خالل عملية دميقراطية على جترمي اإلجهاض
ويقر شعب نيكاراغوا احلق يف احلياة لألطفال الذين مل يولـدوا بعـد، ويـرى أن                  -٥٢

اإلجهاض ليس وسيلةً لتنظيم األسرة ويؤثر على صحة املرأة؛ وتقتضي القواعد توفري الرعاية             
 حياهتا معرضة للخطر، وتنفيذ اإلجراءات الالزمـة       للمرأة يف حاالت اإلجهاض عندما تكون     

  . يف هذا اجملال
وتوضح االستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية األهداف االستراتيجية مـن            -٥٣

. قبيل حتسني صحة األمومة، والرعاية خالل الفترة احمليطة بالوالدة، وتعزيز األبوة املـسؤولة            
ن خالل التثقيف املستمر يف جمال تنظيم األسرة واملخاطر املتصلة          وجيري تعزيز برامج الوقاية م    

  . باإلجناب، والتوعية بوسائل منع احلمل على مستوى اجملتمع احمللي
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ويف اخلتام سيدي الرئيس، أود أن أعرب جمدداً، باسم حكومة وشعب نيكـاراغوا،               -٥٤
ا، وأبدت اهتمامها حبمايـة     عن االمتنان جلميع الدول اليت قدمت توصيات بروح بناءة لبلدن         

حقوق اإلنسان لشعب نيكاراغوا، فحكومة املصاحلة والوحدة الوطنية يف نيكاراغوا تواصـل      
  .٢٠٠٧ السعي حنو إعمال حقوق اإلنسان منذ توليها السلطة يف عام

        


